Сьотокан! Для кого ці 8 літер не
абстракція — читайте «МК» з <0
стор.

І знову перлюкізмм, походень
ки «Гришки», відео «Погляду»
12 стор.

—

Виходить з 5 груди« 1939 р
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звертаємо
вашу увагу;

Слов’яни! Ви сьогодні на субот- «Сходи» — і нічого... Альтернативи
нику? З наступаючим підвищен піонерам немас! — 2 стор.
Будні «компетентних» органів —
ням цін вас і з вибірковою компен
не лише «контр...» — 3 стор.
сацією! Вам ще не обридло читати
Колективізація крізь роки. «Ба
газети! Голованівський «Союздрук» тька наказали не впускати до ха
о« розхотів продавати
тамтешні ти...» — 9 стор.

ЗО БЕРЕЗНЯ 1991 р

»

Ціна 30-t-2 «ні.
(передплатою — 12 коп.|
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Першоквітневий коктейль із гумору і сатири вам подадуть ♦
на 5—8 сторінках. Купонів не потрібно!
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ЛЮДИ СКДЗДЛИ: «ЮМ»
ПОКИ НЕМА АЛЬТЕРНАТИВИ
Певне, кіровогрздці
знають, що Світлозодськ місто неорди
нарне і там
життя
теж таке. Далеко йти
не треба, щоб у цьо
му переконатися
—
давайте згадаємо Іс
торію з понервожаіими, яка гриміла на
всю область.

Одні
депутати
міськради висловили
ся за ліквідацію
в
школах
стазом піонервожатих інші —
проти. Зрештою,
на
останньому спільному
зібранні, де були при
завідуючий
сутні
міськвно Г. Ю. Френ
кель,-секретар міськ-

кому партії О. І. Ша
повал, представники
комсомолу і абсолют
но всі
ліонервожаті
вирішили — поки
в
школах нема альтер
нативних дитячих ор
ганізацій,
ліонервожаті залишаться.
{Наш хор.).

А МАЛЮКИ ГИНУТЬ...
Добровільне пожежне то
вариство неодноразово
по
переджало батьків та дорос
лих, до чого може призвес
ти нехтування правилами по
жежної безпеки.
Лихо завжди лихо. І дуже
тяжко підібрати слова, щоб
про нього розповісти не для
того, щоб люди почули про
чуже горе, а щоб цього го
ря було як можна менше.
Ось що трапилося 14 лю
того цього року в селі Соколівське
Кіровоградського
району. Молода мати зали
шила в своєму будинку двох
малолітніх дітей без нагля
ду. А йдучи з дому,
зона
включила електродуховку і
поставила поближче до ліж
ка, де спали діти. З часом
від розжареної духовки затлілася постіль і від диму ’
чадного газу діти загинули.
15 лютого в селі Кирнички
НоБоархангельського району
теж сталася трагедія. У гро-

медянки В. Г. Валь загинуло
троє дітей — трирічний Ан
дрійко, дворічна Тетянка »
Миколка 1990 року
народ
ження. Причиною трагедії
теж стала безтурботність ма
тері. Вранці вона заточила
плиту, а, йдучи на ферму,
закрила димовий канал, хоча
в плиті ще жевріло. Від чад
ного газу діти загинули.
х І ще тяжче стає на душі,
коли усвідомлює, що цієї бі
ди могло б і не статися, ко
ли б дорослі були більш від
повідальними за беззахисне
життя своїх дітей і оберігали
їх не тільки від всяких хво
роб, а й від вогню. Минуло
го року загинуло 14 малюків
і половина з них із вини саоїх батьків, котрі знехтували
правилами пожежної безпе.
ки.
I. ЗАЛІЗНЯК,
заступник голови облас
ного добровільного по
жежного товариства.

Слово звало до добра
Що ми знали раніше про діяль
ність євангельських християн-баптистів? Відверто — майже нічого. А як
що й говорили то як про віруючих,
які десь, ховаючись, сповідують щось
своє. Хоч з отим «щось» представни
ки кам’янського філіалу общини ЄХБ
і відвідали лікувально-трудовий про
філакторій м. Олександрівни.
Мета відвідин — вплинути словом
Божим на алкоголіків, наркоманів,
що тут лікуються, донести до
них
прекрасність життя. У своїх
висту
пах віруючі наголошували, що доро-

ТРАДИЦІЯ НА
ТАЛАНТ
Ім'я самодіяльної
ЯИ*
шнввльимцґ з ноогороднм Надії В асилі вин Сау
ли добре знайоме люби
телям
деморатйено-лриНлздноґо мистецтва. її ну*
ДОМ «ншнекк неоднора
зово
снспонусіалнся на
районних/ обласних, оеспу&л і панських ймста»иа*А сама вона — неодиоразовий учасник облас
них,
республіканських
свят фольклору та
на
родим х рем есе л. Н едаено у павільйоні * Народи і
художні
промисли»
в
республіканському Цент
рі омставон та ярмарок
ппи Раді Міністрів УРСР
проходила
республікан
ська виставна, за підсум
ками
якої В. б. Саулі
PEPUHR
НА
КіРОВОГРАЛЩИНІ
присвоєно
почесне звання«Майстер
традиційного
народного
мистецтвах

В- ГРИШИН.

гу у фізичному врятуванні потрібно
шукати через духовність, як і каже
Біблія. Це не новий
шлях, а лише
відновлений. Можливо, тому, що ми
донедавна нехтували ним пожинає
мо гіркі результати.
Зачитували витримки з Біблії, по
яснювали смисл тих цитат,
лунав
спів пісень, і так — дві години спіл
кування. А на закінчення хворі в да
рунок отримали книги, в яких слово
звало до добра...
О. ХАВРИЧ,
журналіст.

J

Перший секретар

партії В. Д- Мішура провів
міськкому' _
^формами лр»свяче-

рестмонференц х> ДО>
із 209985
онборч.з
ну підсумкам
бюлетені всесоюзного реФе’
міста >60126 чоловік
рвання. За збереження Сорендуму і
проголосувало
юзу Радянських Соц.а?7в8 виборців 2802 бюлетеж виявились
113756 чоловік, проти 42688 вибори
виг„яда€ тек:
недійсними. У
’•% Хійсн“ - 1.»%
за — 71.2% проти
2 , "
>60061 виборець. ПооРеспублікансьний бюлетень
Р су>ерониій Україні у склад
голосувало
лс"08'виборець.
Висловилось
негативно
Союзу сказало *35451
»иоор ч
.
21134 чоловіки (85,1% - за, 13.3%, |
Запитанні» «Молодого комунар — Чи задоволені Ви
городян. Ми не змогли
— Ні. Причини —• низька акти
дозести, що означає
прийти у кожну сім ю, кожній л
'
заплутали людей,
два бюлетеня. Треба сказати, е * •
<
бюлетень, він
Дехто вважав,
”^/7 воно X, але опитування
все одно голосу« за С?*°3о_, повертаючись до п.дготсві референдум різні реч.. Ще Рэз"®м рвтинн: сили змогли
ки референдуму, мушу визнати що «^Д^’7влроси,и таКнх
поставити агітацію набагато «Р3" Павличко Володимир Явояскравих особистостей, як Дмитро
>
рівсьмий.
»жпгьлгмтм КОГОСЬ 03 ОСОбиСТОСТЄЙ, ЩО
Питання. А ви могли о запросити: когось
агітували б не проти Радянського Союзу!
зап0осиВідпоьідь: Звичайно. Я наприклад, думаю, коли б ми зл™=>°с
ли члена Політбюро, скажімо, Гуречха, людей зоралося б не
менше. Визнаємо, до не допрацювали.
Валер й Дмитрович відловів на інші питання яо'рнзо .
«Вечірньої газети» «Червоної зірки» і вже не плька як се ретар міськкому партії, а й як депутат міськради.
Але в основному мова йшла, зрозуміло, про референдум.
Пройшов він у Кіровограді організовано, спокійно -по-ділово
му, без будь-яких Провокацій — 17 березня ніхто ке завадив
людині висловити свою думку: як жити далі. Люди сказали:
)Наш мор.).
разом!

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ (МДС)
Відбулось »оно минулої середи. Розглянуто гані питання:
Про спільну роботу Кіровоградського міськкому комсомолу з
комітетом місьняинонному і комісією місьнї Ради у
справах
молоді.
Про роботу комітетів комсомолу області по прийому в чле
ни ВЛКСМ.
Про нагородження переможців обласного конкурсу на кра
щого організатора передплати на газету *• Молодий комунр». У
даному питанні відзначено, що передплатна кампанія найуспіш
ніше була проведена о Номпаміївсьному район». Активну участь
у цьому взяв і перший секретар рамному комсомолу Анатолій
Болюк. Результат — третина комсомольців передплатила свою
газету. Друге і третє місця — за Кіровоградським і Добровеличнівсьиим райкомами ЛКСМУ (МДС). за їхніми
комсомоль
цями.
Розглядалися на бюро і тамі питання: про призи для пере,
можців республіканського конкурсу баянних танців (він про
ходить 29 — 31 березня в обласному центрі, і ми проінформує
мо про нього вас, шановні читачі — ред.): а також про напи
сання розділу про воїнів-інтернаціоналістів в
обласній Книзі
Пам'яті. Були висловлені критичні зауваження на адресу Кіро
воградського міського, Олександрійського, Гайворонсьного ра
йонних комітетів комсомолу, їх секретарів за безвідповідаль
не ставлення до цієї важливо» справи.
Розглянуто питання про підготовну піонерських кадрів.
(Наш мор.).

ОСЬ ТОБІ, БАБУСЮ,
І КВІТНЕВИЙ ДЕНЬ

ДУМКА-ПРОГНОЗ

I

• » «

Думаю, що 2 квітня в історію па
ииої держави не
ввійде як
день
Юріїв — 26 листопада (за старим
стилем) 1497-го
року...
Причина
проста: ціни, які зросли, і які он як
вплинуть на наш життєвий рівень —
зростатимуть.
Не вірите? Думаєте,
просто так говорю? Давайте помір
куємо на місці, а не в урядових кріс
лах далеких
від
кіровоградських
черг.
Країна переходить до ринку. Ви
рівнюються ціни, які
колись були
стабільними,
найнижчими і як нам
кажуть, стали далекими від реальних
затрат на виробництво. Я, може зро
зумів би це підвищення, якби була
програма, план, щось конкретне для
переходу до ринку. А так — де во-

на та програма? 2-ге квітня, думаю,
стане ще одним невдалим експери
ментом.
Причина проста: ті товари, якими,
кажуть, переповнені
К рОВОгг,л ЛСЬКІ
бази розметуть
за
дехі;
днів,
І знову настане не
дуже веселе
життя: одноразовими ін’єкціями становища не поправиш, Та що все це я
ось думки респондентів:
Володимир СИДЧУК: Питаєш,
що
дасть підвищення цін? Та нічого, хоч,
якщо нині за обід плачу два карбо
ванці, то буду — п’ять. Шістдесят
карбованців доплати — не смх ку
рям, компенсувати
витрати на про
дукти не вийде.
Наталка КАНАТЕНКО: Якщо раніше,
аби придбати дорогу річ, економили

на чомусь то тепер
дивитимемося
на ті речі а магазинах. Звичайно, якщо вони будуть. З давніх дзвен» відомо, що ЦІНИ вдаряли здебільшого
по чесно працюючих.
Сергій ВОЛОКТОВИЧ:
Ви
вірите
нашому уряду, що зміниться становище? Та це — чергова акція проти
нас.
ДУМКА ПРОДАВЦІВ ЗОЛОТА: За
речами з дорогоцінних метал е завжди черга. Хто купував — той І купуватиме.
Зростання цін? Та вони
вже око які а де товар? Де?
Отже, шановні,
першого
«
К8ТНЯ
Смійтеся, дуріть одне одного, бо
> З
другого вже ви не- дуритимете, а...

ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

І

«СХОДИ» - НА
сходи...
Наша газета вже поїт.
домліла,
V Голбквьіьську ннхадпть одна з не
у лашій облас
ті приватна газета
журна
зіет> колишній
районної газети
< ь
Яп і Н8ДЄ>ют>
»«данвя
аареєет? г ане.
редактор уклав дог^‘Р
: іа друкарнею, з міг це
; ВИМ Відділенням

Про Всеукраїнський суботник, при
свячений пам’яті Т. Г. Шевченка
У зв’язку з ініціативою трудових колективів і
громадськості м. Канева та Канівського району
Черкаської області, по проведенню ЗО березня
1991 р. Всеукраїнського суботника, присвяченого
пам’яті великого українського поета Т. Г. Шев
ченка. Рада Міністрів Української РСР ПОСТА
НОВЛЯЄ:
1. Міністерствам і відомствам УРСР, виконко
мам місцевих Рад народних депутатів вжити за
ходів щодо створення необхідних умов та забез
печення організованого проведення суботника.
2. Кошти, одержані від проведення суботника,
перераховуються (за згодою трудових
колекти
вів) на Шевченківський рахунок № 702302 у Ка
нівському відділенні Республіканського акціонер
ного
комерційного
агропромислового
банку
«Україна»
і
спрямовуються
на
дальший
розвиток
та
благоустрій
Шевченківського
національного заповідника у м. Каневі.
Голова Ради Міністрів УРСР
б. ФОКІН.
Керуючий Справами «
Ради Міністрів УРСР
В. ПЄХОТА.

О Банм Естом‘» оомаь
купувати » продавати й,
люту. Продаватися 0ОД
буде ТІЛЬКИ громзд **
Естонсько»
Респубн і**
ЯКІ мають виданим 0
тонії закордонний пТ:‘
порт і візу на виїзд.
люта продасться за ОиГ
новим курсом.
Прохать
валюту
банкові
будь-хто. без обмежень*
без пред'явлення
до* '
ментів про джерела вГ
лютнях надходжень.
останньому аунціоні мулсклав 43,51
карбованці
за 1 долар США.
В одні руни може буТк
продамо валюти не біль
ше, ніж на 3 тисячі на/
бованців ї не частіше од
мого разу в рік.
• У Москві відбулася
нарада представників иоа.
їм —члені® РЕВ, на якій
обговорювалися литания
дальшої долі цієї орган»,
зації. На нараді, за про.
позицією
Представників
західноєвропейських Ира
І ЇМ, йуло Прийнято рішен
НЯ підготувати проект
говору країн — члеміз Рев
про розпуск цієї органі..
зації.
Американським пре.
змдент Джордж Буш видав намаз про чеканну
нового пам’ятного знаку
під назвою «Медаль
участь у війні в Півден.
. но-Західмім Азії». Цією
*" даллю будуть нагородже ні абсолютно осі аме
риканські солдати, м|
м
«5ралм участ^Ж
хоч якось брали
участЛ|
ДІЯХ
бонових
діях в пуст<Я
пустої
Аналогічною
медаллю і
були нагороджені
учас
ники в'єтнамської війни,
В Італії почали пра
цювати перші 12 автома
тів по обміну внкориста.
них одноразових
шпри
ців
мові. Це, на дум
’■ ну на
експертів,
новинко
частково
перешкоджати
І поширенню
СНІДу серед
наркоманів.
Адвокат колишньо
го східнонімецького ліде
ра Хонненера Беннер за
явив, що він зовсім не
і робив
заяви про погірІ шемня здоров'я СВОГО під/
J захисного, ям говориться
е заяві ТАРС. Бекнер за
явив, що як про погір
шення здоров'я Хонне.
мера, тан і про те.
що
ного відправили до Мосч
ем, він дізнався від пе
рекладача
радянського
військового госпіталю.
Уже два роки, беру
чи приклад із співвітчиз
ниць з
Прибалтики, в
пензенському
родилы
одильн^к
**У будинку № 2Г жік^Вй
исутноЯ г
народжують в присутиоі-,
ті своїх безстрашних чо
ловіків. Медини
вважа.
ЮТЬ, ЩО «'СПІЛЬНІ» роди
проходять менш хвороб
ливо, і, як правило, без
ускладнень.
ф «Галичина», газета
Рад народних депутатів
Івано-Франнівсьної
об
ласті, повідомила, що з
«батьківського благосло
вення»
першого секре
таря Івано-Франківського
міськкому компартії Юрія
Півнєва т.а
його колег
Сергія Графа і Сергія Легіна із учнів російських
шкіл обласного центру
сформовано
воєнізова^г
загони.
(За матеріалами
періодичних видань).
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О. 1 Лузиапеький
даті на вочан Шмагати
С. , В. Піддубного
ногр
МІСЦЄВОЇ ВЛБТакай ДОЗВІЛ в* пе'
Редбачеипй Законом
ррег.у. Але, як каже 0;’^
Шіш. <закан законом
а «а мере тнокуть'
>
Сергій Васильович
Дй'Ь заплу на ім'я
райнтшоннолїу В. Р ч*
Хте розгляд Я”’
таппл віднладастьгя >
засідаван райвнкок«гх:
Тям часбм О І
квй відмокив у ро-зпо»/
с кзджен ні газети 4 40

* Погляд».
ТСН ~ ц<;
де.Сь далеко, а Москт^
Внявляїться. наступ
гяаетогь не обмиііун >

(Наш нор і-
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А річці, де виживають тільки мікроби (не скрізь,

Нзвичайно, але в Кіровограді біля У1 О вода прак
тично мертва)! Проте білу пару зняли саме там. По
вертаючись із вирію — якщо брати по меридіану, то,
можливо, з долини Нілу — граціозні птахи присіли
перепочити. Вдома, в північніших широтах, їх. певно,
чекають чистіша вода й чистіше повітря, а для ко
роткочасної передишки — уже які є. Як і всі водо
плавні, лебеді дуже смішні, коли шукають корм: за
нурюються до половини у воду і кумедно розбриз
кують лапками краплинки. Але то там, де є підвод
ні хащі; тут же плаває тільки сміття і де хоча яка
їстівна кузочка сховається — не в плоских же бе
тонних плитах, що задумані, мабуть, як окраса на
бережної. Ці залітні красені більше могли б підживи*
тися, скажімо, на такій річці, як Неріс у Вільнюсі.
Там теж є в центрі набережна, але між твердим
покриттям і водою по обидва боки — засіяні травою
схили. Земля з водою поєднуються як у природі, без
усяких штучних перешкод.

Але ви погляньте, як ожила ця індустріальна ка
нава від присутності лебедів! Навіть круги на воді
від них якісь плавні, затишні, заспокійливі у своїй
неквапності; наче аж чуєш мирний заколисуючий
плюскіт. Незвично для цього плеса, яке звикло здри
гатися лише від булькання в нього порожніх пляшок.
€ місця, де лебеді оживляють воду цілорічно, бо
там же і живуть у спеціальних будиночках. І не
тільки я зоосадах чи заповідниках. Бачила їх, чорних
і білих, на Чистих Пр.удах у Москві, в центрі Смо
ленська. у Гагрі, на Влтаві в районі Празького Кар
дового моста. Там взагалі води майже не видно за
пернатими — лебедями, качками, ще якимись мало
відомими птахами. Кажуть, шо лебедям, бажаючи
для краси затримати їх на одному місці, підрізають
крила, щоб не літали. Шкода птахів, котрих розлу
чають із третьою, крім води і землі, рідною стихією
— небом. А от деяким видам качок зовсім не треба
підстригати пір'я, щоб прив’язати до одного місця.
Самі сидітимуть, тільки годуй. Адже жене птахів із
рідних країв на південь голод, а не холод. Кам’яні
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береги і люті, пронизливі вітри зовсім не пантеличать
ленінградських качок побіля Петропавловської фор
теці, їм непогано живеться від туристських щедрот.
А що, шановні кіровоградці, прогодували
мн
якийсь десяток дядечків Зигзагів. Скруджів і його
племінників? Щоб не тільки діснеєвські качині істо
рії нас розважали, а й живі птахи втішали. Адже
спостерігати за їх купанням можна годинами, це діє
на нерви так само благотворно, як споглядання ри
бок в акваріумі.
Прогодувати ми-то прогодуємо, може, навіть і в
наявній воді (там, де сідали лебеді, є аератори). Роз
казують, що за чотири дні гостювання в Кіровограді
лебеді десь знаходили навіть ряску. Але я боюся, щоб
майбутні качки з-під моста не перетворилися в качок
із яблуками...
Н. ДАНИЛЕНКО.
Р. Б. Коли ця замітка була готова до друку, білий
дует з’явився на тому ж місці знову. Може, ці кра
сені ніякі не перелітні, а «підсадні качки»? Чи Інгул
стає Лебединим озером?
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побувати в Світловодському
Коли я виявив бажання
міському відділенні УКДБ і зустрітися з його начальником Валерієм Володимировичем Нижником, мені не
відмовили. І дізнався я тут чимало цікавого...
Не знаю, як кого, а мене здивував Указ Президента
про те, що чекісти залучаються до роботи з метою за
безпечення
і впорядкування населення товарами на
родного споживання. Напевне, подумав, дуже погані
справи, коли ці органи зобов’язані займатися такими
перевірками. Що це так — підтвердили
працівники
Світловодського міського відділення УКДБ,
які, крім
міст’,
здійснюваної роботи по «профілю» у даному
сплзнуСвітловодському та Онуфріївському районах,
вали десь із рік тому заходи по боротьбі з організованою злочинністю.

1.
За незначний проміжок часу'від маленького відділення дивним було б чекати розслідування великих
та
складних справ. Хоч ті, які велися, нескладними не на
звеш. У січні, наприклад, передані в прокуратуру міста
матеріали перевірки по факту продажу
населенню
заготконторою райспоживтовариства
через
магазин
№ 5 і № 6 агропромторгу більше 2,5 тисячі півлітре
вих банок-неякісної тушкованої свинини, яловичини іа
гусятини, що могло Призвести до масового отруєння
людей.
Консерви направляла для реалізації в магазини за
відуюча продовольчим складом
райспоживтовариства
С. М. Русина, хоч їй добре було відомо, що вони не
придатні для споживання. Зацікавило працівників КДБ
і ще одне питання: чому виготовлені і поставлені райспоживтовариству Мйкольським консервним заводом "у
1989 році 50 тисяч півлітрових банок цих консервів ви
явились у своїй більшості бракованими і зараз
зни
щуються або чекають такої
долі на продовольчому
складі райспоживтовариства. Наголосимо — це в той
час, коли з продовольством у Світловодську ой як важко. Напевне, не для всіх?
Дуже важко нині відрізнити безгосподарність,
яка
живе десятиліттями, від економічного саботажу. Хоч і
те й інше несе однакове зло. У ході реалізації заходів, що випливають з Указів
Президента про поси
лення боротьби з економічним саботажем, міське від
ділення провело вивчення стану зберігання зерна но
вого урожаю в 4-х колгоспах району. Ось результати.
Через порушення технології зберігання
в колгоспі
«Прогрес» (голова правління — В В. Артеменко) зіпсу
велося не один десяток, якщо не сотні тонн пшениці,
багато тонн гречки, вівса. Знаєте, коли мені В. В. Ниж
ник сказав, що зерно вивозиться на смітник, аж кома
хи по спині забігали — а в цей час ціни піднімаємо,
гречки в очі не бачимо... Тонни пшениці, ячменю, насіння соняшнику вивезли на околицю села Озер.
Зі цієї ж причини на смітнику опинилось біля 10 тонн

сої в колгоспі імені Гагаріна (голова правління — 8. А
Валюк). На складі МТФ № 4 колгоспу імені Котовського
(колишній голова правління Ф. С. Криворучко) лежали
десятки тонн зерна кукурудзи, гороху, вівса. Зіпсоване
зерно, ховаючи сліди, зсипають у став — кажуть,
на
корм рибам. Спеціалісти вважають, що спроби вико
ристати пріле зерно та виготовлені з нього комбікор
ми для відгодівлі худоби призводить до її захворюван
ня та загибелі. В цьому ж господарстві загинуло
17
свиней.
Тепер про те, що ми майже не бачимо в себе на
столах, бо воно — на полі. Так-так, на полях колгоспу
«Дружба» (голова правління В. Є. Дубенко) до цього
часу залишився незібраний урожай гречки (55 гектарів),
люцерни на насіння (85 гектарів), гарбузів (12 гектарів).
Мені Валерій Володимирович так і сказав: хочеш греч
ки — їдь, збирай. Ще порадив в колгоспі «Прогрес»
прихопити декілька сотень (!) тонн цукрових буряків,
які через порушення технології не зібрано на площі 94
гектарів
Враховуючи, що в цих та деяких інших фактах вбачаються ознаки посадових злочинів, отримані чекістами
матеріали передані в обласну прокуратуру, От цікаво
лишень — чому це ніхто не помітив, крім працівників
КДБ. Чи, можливо, знали, та скрізь були «свої люди»?

2.
Ще світловодські чекісти поцікавилися справами на
продовольчій базі Онуфріївської райспоживспілки. Зви
чайно, знайшли те, що нині ми бачимо тільки в сні і як
результат — матеріали про торгівлю зі складу на за
ступника голови РСС по торгівлі В. І. Поданьову пере
дані в УВС.
Та найбільшою сенсацією для Світловодська
стала
фірма «Взуття». Сенсацією не тому, що знайшли
то
вар в ого(!) яких* керівників, а тому, що про це чи не
вперше відкрито сказали: в Світловодську його жите
лям.
Отож, почали 3} магазину № 5 названої фірми, який
звернув на себе увагу ще при обміні грошових купюр
в 50 і 100 крб. Проведена декілька місяців тому ревізія
Продавці
все
виявила недостачу в 166 карбованців.
Г, . .
спихали на виїзну торгівлю на ВО «Олімп» і в СВПЧ-7.
Виявилося, що ча Світловодську військову
пожарку
частину № 7 завезли імпортного взуття на суму 18 ти
сяч карбованц а (і це для 57 чоловік!!!). Продано, що
підтверджується поясненнями всіх без винятку службов
ців частини лише на суму 7125 карбованців. Те, що за
лишилося, частково зберігалося в кабінеті
начальника
СВПЧ-7 капітана внутрішньої служби М. М. Холоденка,
частково по документах було начебто передано для ре
алізації на ВО «Олімп»,
Насправд ж продано М. М.
Холоденком та працівниками магазину своїм знайомим.
Думаю, ми Дізнаємося чим усе ц€ закінчиться. Тим
паче, що взуттсвики на хитрощі багаті. Копи робилася

повторна ревізія, на її початку кер вництво
магазину
запевнило що тепер усі товари на м'сці і гроші в касі
(першого разу казали це саме). Коли ж виявилася не
достача більше 5 тисяч карбованців, старший продавець
М. Р. Ліненко раптом згадала, що вона за наказом за
відуючої магазином М. М Деркач саме тану суму з ви
ручки приховала, з’двезла гроші до області де вони в
порушення всіх існуючих правил були прийняті фірмою
«Взуття». Як усе вм ло, зі знанням справи. Певне, дос
від був...
За порушення правил торгівлі завідуючу
магазином
М. М. Деркач адміністрацією фірми «Взуття» звільнено
з роботи. За матеріалами перевірки порушено криміна
льну справу.
Коли В. В. Нижник розпов в про все що вище опи
сано, я запитав, чи ніхто не «тисне» на нього, мовляв
сміття виносить з району. Він, посміхнувшись сказав що
ні... От як далі все повернеться — ніхто не знає. Місь
ке відділення УКДБ свою справу зробило. Слово
за
прокуратурою, судом.
Це — з того, що написав. Тепер — про те що в че
кістський папках (ніколи не думав, що скажуть).
Тут теж чимало документ е, які свідчать як живеть
ся декому з керівник в торговельної... організації. Я про
Віктора Михайловича Шумсьиого, заступника начальни
ка міського управління торгівлі. Він, зокрема не
бу
дучи ні інвал дом, ні учасником війни, одним словом не
маючи ніяких пільг
придбав у спеціалізованому
для
пільговиків магазині № 21 турецьке пальто за 2400 крб.
Купуючи ще й надурив продавців — не дав
купонів,
мовляв, якщо варт’сть товару б’льше 1,5 тисячі крб. то
купонів не треба. Хоча добре знав, що це пише в тому
випадку коли оплачується чеком де вказано прізвище.
Заступник начальника, звичайно, не бажав «засвітитися».
Ще в охайному будиночку, де міститься Світловодське міське відділення УКДБ мені сказали, що св іт поводці полюбляють подорож' до румун і (на відміну ВІД кіровоградцїв, які облюбували польські ринки). У 14-ти
групах туди частенько, махінуючи на роботі і на митни
ці, їздять
представники сфери обслуговування __
зо
крема торгівлі.
Через їх переповнені дефцитом сумки повернулася
до Світловодська група, яка мандрувала з 27 лютого
по 5 березня. Є серед туристів і цікаві люди, от як В. І
Галаган, директор універсаму «Добруджа». Володимир
Іванович чотири рази мандрував по закордонах, а в той
час йому проставляли робочі дні в універсамі. Заслуго
вують на публікацію І Н. !• Журавльова Т. І. Петрова,
Н. В. Марк е. Вони, шановні читачі, можуть
детальніше
розповісти про свої мандри, якими Зацікавилися чекіс
ти.^ До речі, чекісти не забувають і про СВОЮ основну
роботу — контррозвідку.

м. Св'тловодёьк.

ю. ЯРОВИЙ.
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лютого 1989 року
...15
іНовоукраїнського
бюро
зет«
райкому комсомолу
вердило рішення про ство
рення молодіжного цент
ру при районній організа
ції ЛКСМУ.
...18 жовтня
1990 ооку
виконком районної Ради
народних депутатів офіцій
но затвердив
«мандатні»
повноваження молодіжно
го виробничого
центру
«Ятрань» Новоухраїнхи.
* * *
півЩож вмістили ці
тора року? Так
склалися
обставини, що я весь час
перебував у курсі
справ
народження центру, часто
спілкувався з райкомівцями
молодшого рівня і
завжди мав свіжу інфор
мацію. Ні, хлопці не скар
жилися на толерантне став
лення до них «батьків

Одного разу я теж лішов із Сергієм на аудієнцію до Леонтїя Лрохоровича Назарука. Показуючи у сотий раз лерероблений статут,
«перший»
нервово запитав: «Ну що
там іще?»
У
відповідь,
хитрувато примружившись,
старий «вовк» юриспруден
ції приголомшив нас нес
подіваним риторичним за
питанням: «А
чого
це
райвиконком взагалі -пови
нен вас реєструвати? Неїхай цим займається Кіро
воград!» Я, пам’ятаю, хо
тів було запитати, невже
місцева Рада народних де
путатів уже зняла із себе
повноваження Радянської
влади, але зрозумів, що
перед нами — стіна...
І ось ця' стіна, як і її
старша «сестра» — Бер
лінська — зруйнована! На

у таких важких «родових*
муках...
/ — Я тебе зрозумів. Але
знаєш, мені б не хотілося
зараз робити акцент
на
всіх^ перепетіях, пов’яза
них »із його створенням і
реєстрацією, шукати вин
них, на когось ображати
ся. Тепер все у минулому,
попереду — нелегка й від
повідальна робота. Нам
доводиться, так би мови
ти, надолужувати втраче
не, адже наші «конкурен
ти» з інших районів облас
ті вже
перебувають
на
середині дистанції, у той
час, як ми тільки-но стар
тували.
— Яка ваша головна ме
та!
— Реалізація молодіж
ної ініціативи і створення
робочих

м'сць

ДЛЯ

МОЛОДІ

— А яким чином мадхо- фінансовою стороною дн
дитимуть замовлення!
яльності!
— Реклама буде здійс— У нас с свій
июватись через молодіж-^ у банку, — N2 000700518.
л’дрозділи
ний центр. Шляхом
вмі Всі виробничі
щення, наприклад, об’яв у матимуть цілковиту само
стійність, природно, у «ме
різних газетах.
— Певно,
замовникам жах діючого законодавст
доведеться викласти чи ма ва.
— Ям розподілятимуться
ленькі грошики!
— Усі роботи будуть оп кошти!
— Ми цілком самостій^
лачуватися за державни
на «фірма». Крім податку,
ми розцінками.
— Далі йде заготівель всі кошти йтимуть на раху
нок центру. Певний про
ний підрозділ...
— Його завдання — збір цент заробленого, якщо
вторинної сировини, лі дадуть пільги, будемо вит
карських рослин. У цьому рачати на благодійні захо
випадку центр виконува ди.
— Не зрозумів, які піль
тиме чисто посередницькі
ги!
функції.
— Пільги від сплати- у
— Отже, крім маркетінгу, плануєте виконувати і районний бюджет. 17 січ
районної Ради
менеджерські
обов’язки. ня сесія
Але вибач, на біса їм ва прийняла закон про всташа «Ятрань»: що вони са- нсзлення лільг молод'ж-

міністрації»
молодіжного
центру!
— Усі питання вирішува
тиме координаційна радо
до якої ув йдуть представ(НИМИ кожного виробничого підрозділу.
— в процесі діяльності
будуть, певно, створювати
ся Й ІНШІ ПІДРОЗДІЛИВ ок
рім запланованих!
__ Безсумнівно. Ніщо не
стоїть на місці, особливо
Діяльність у новій ПОКИ що
для нас
Сфері
бізнесу,
Зупинка означатиме ко
мерційну смерть, банкрот
ство. Якщо до нас при хо
дитимуть
люди із бажан
ням працювати, запропо
нують цікаву і оригіналь
ну програму діяльності, то
їхню ініціативу тільки ві
татимемо. До реч , є за
дум створити; так
званий
страховий фонд.
Будемо

з бізнесом

!

але той,
ха, завжди почує...
Було таке, що центр на
чебто й відкривали, каза
ли: працюйте, любі, »хоч ні
рахунку у банку, ні пе
чатки у них ще не було.
Відмахувалися — потім,
•потім..«
Спочатку займалися мод
ним тоді еідео, із К:ровограда приїхали два мо
лодих, заповзятливих іхлопці, організували показ відеолрограм у палаці куль
тури «Ювілейний». Діло пі
шло, на моє ^питання: «Чи
надовго аи тут?», впевне
но відповідали ««Назавжди!»
Потім ці хлопці, як кажуть,
«здиміли». Не з власної
ініціативи...
Потім за еідео взявся
ще один бажаючий, цього
разу місцевий. Але і його
з іншими, як писав у «МК»
Петро Селецьхий, «з’їла»
кіномережа як небажано
го конкурента.
Після цього фіаско оп
тимізму з райком’ комсо
молу значно поменшало.
Були, звісно, спроби вреш
ті-решт зареєструвати ста
тут молодіжного
центру,
але всі еони наштовхува
лися на
«залізну» руку
юрисконсульта райвикон
кому Л. П. Назаруха.
Кінець - кінцем,
ПСЛЯ
майже піврічної б'.Гв^Н И
«Райком
за маршрутом
комсомолу —
рана икс нком»
Сергієві
Греську
(«першому») і Олександру
Маринкевичу («другому»)
ідея створення центру по
чала, мабуть, ввижатися у
жахливих снах і еони за
лишили її’ у* спокої.

той час я перебував у лікерні <і слочатку не ловірив, що молодіжний центр
отримав путівку в життя.
^Що ж сталося?
Адже
справа і не збиралася ру
шати з місця. Згадую, як
я в той час відчайдушно
запитав у першого секре
таря райкому партії В. Я.
Круценка і голови райви
конкому Є. Є. Яйцева (во
ни тоді були разом): «Що
ви особисто масте проти
молодіжного центру, чому
його не зареєстровуютьїм
Василь Якович здивовано
підняв брови: «Ми — за!
Це питання у справі вирі
шення». Після цього про
йшло десь місяців три...
Сама собою напрошує
ться крамольна думка. Ре
єстрація відбулася
після
закінчення
голодування
студентів... А що як і «на
ші»
злякалися?
Наївне,
зрозуміло,
припущення,
але, приміром, О. Маринкезич напівжартома (я пі
ду, а йому ще працюва
ти) підтримав цю «гіпоте
зу».
♦ * *

в умовах прийдешніх рин
кових відносин.
— Які структурні підроз
діли включатиме молодіж
ний центр)
— Будівельне в:дд;лення, заготізельний підрозділ,
слортизно-масовлй,
навчальний,
видавниче
агентство.
— Якщо не секрет, розкажи більш
детальніше
про кожен із них.
— Буд:вельне відділен
ня займається виконанням
електромонтажних
нала
годжувальних робіт, авто
матизацією виробничих і
сільськогосподарс ь к и х
процесів, ремонтом облад
нання, з тому числі й ім
портного за замовленнями
різних зацікавлених орга
нізацій І підприємств, скла
данням
проектно-кошто
рисної документації
для
спорудження житлових, ви
робничих та інших примі
щень. Його
штат в ком
плектований високопрофесійними спеціалістами, зо
крема, у галузі електроні
ки, це люди із вищою спе
ціальною освітою, з вели
ким життєвим ДОСВІДОМ.
— Олександре, тебе за
— Отже, вони фактично
тверджено
директором вже розпочали свою ро
молодіжного центру «Ят- боту!
рвнь». Отже, прощавай,
;— Так, виконували, при
рідним комсомол, особли
міром, замовлення деяких
во, якщо взяти до уваги
встановлюва
неминучі скорочення у ва колгоспів:
ли доїльні і зернозбираль
шому апараті!
ні агрегати. Відзначу, що
— Ні, це звичайне су до цього вони вже вико
місництво. Хоч, зрозуміло,
нували аналогічні роботи.
майбутнє покаже... (Воно
Також займалися
монтай показало — Олександр жем виробничого облад
залишив
комсомольську нання. Замовники їхньою
роботу — Ю. Я.).
робото*^ залишилися за— Центр народжувався доволені.

МІ не зможуть на власний
розсуд розпорядитися за
готовленою продукцією!
— Ти забуваєш про ри
нок. Знайти покупця спра
ва не така вже й легка.
— Я залишаюся при сво
їй думці. Втім, продовжу
ємо. Спортивно-масовий І
навчальний
підрозділи
з’явилися, знаю, нещодав
но!

— Так, раніше їх не бу
ло. Спортивний, профіль
нашого центру буде скла
дати вивчення східних ВИ
ДІВ боротьби, атлетизм, то
що. Вестиме заняття ко
лишній
тренер ДЮСШ
Олександр Сузоров, який
працює в СПТУ-40. «Ми за
пропонували йому очоли
ти цю ділянку роботи. До
речі, у цю платну секцію
прийматимуться не всі бавідбір за суто моральнижаючі, буде провадитись
ми «якостями. Навчальний
підрозділ складатиме ви
вчення
англійської мови
(до речі,, при «Ятрані» вже
працює невеличка група
учнів), і
підготовка
до
вступу у вузи
І
з таких предметів, як фізика,, математика, історія,
<англійська
мова.
— І нарешті, останнє —
видавниче агентство...
— Цей підрозділ тільки
у стадії становлення. Його
основна функція зрозумі
ла: випуск
різноманітної
друкованої продукції —
брошур, буклетів, різних
збірок тощо. Але нас по
ки ЩО хвилює
проблема
паперу...
— Олександре, а як Із

йому центру строком
два роки. Але, не зважа
ючи на це, питання
про
по дат к ообк падання ще до
кінця не
відрегульоване.
Як
складатимуться
наші
відносини із бюджетом, ми
не знаємо.
Тому кошти,
які планували виділити на
виховні, культурно-масові
спортивні заходи, іиа охо
рону громадського поряд
ку поки що не оприбутковані, Зазначу, до речі,
що від дня
створення
центру
з нас
утримано
35%. Це той процент, яким
зараз сплачують
кірово
градські молодіжні цент
ри на третьому році сво
го існування.
До
цього
два роки зони були звіль
нені від податку. Ми та
кож, як заново
створена
організація, повинні бути
увільнені від сплати кош
тів у місцевий бюджет. А
то виходить ненормаль іа
ситуація: маємо вкрай іньрівні умови порівняно з ін
шими своїми «колегами»,
які вже встигли заробити
значні суми. До того
ж,
потрібно зважити — пра
цюємо без уставного фон
ду, всю фінансову діяль
ність розпочали <з нуля.
— Але, напевне,
вже
підраховуєш майбутні при
бутки!

— Про них, зрозуміло,
говорити зарані, зустріне
мося десь через півроку,
ПОТІМ...

— Ренета не боїтеся!
А що з нас можна
взяти? Але, якщо виникне
така потреба, гадаю,
за
хиститися зуміємо...
— Хто входитиме до «ад->

фі напсувати
відчайдушні,
непересічні й
ризиковані
проекти.
— Олександре, я з по
дивом відзначив про себе
відсутність у
виробничих
підрозділах пункту про вІдеодіяльність. Це ж твер
да «валюта»,
гарантовані
прибутки...
— На сесії райради ми
«врочисто»
відмовилися
від цього виду діяльності.
Зараз ми, налевио, єдиним
молодіжний центр у краї
ні, який не культивує відео. На це є свої причи
ни.
— А я, відверто кажучи,
розрахував, що «Ятрань»
у недалекому майбутньо
му «ощасливить» иовоук'
раїнців кабельним відеобаченнвм:
зробить своє
рідну річну передплату за
певну суму грошей і роз
почне
трансляцію «відиків» у квартири
абонен
тів, тим самим позбудеть
ся всіх
«напівпідвальнолорнушнмх» конкурентів.
— Ні, у нас інша мета
і завдання.
— Не шкодуєш за апа
ратною роботою!
— А я особисто не ба
чу особливої різниці між
тим, чим я
займався У
комсомолі
і чим займаЮСь
інині.
У
сфері
моєї
нинішньої
діяльнасті
залишилися ті ж
самі молодіжні
питання.
До того ж, від обов'язків
члена бюро райкому ком
сомолу мене
ніхто
не
звільняв. I як бачиш, на
віть залишився сидіти
у
тому ж самому кабінеті...
х,
ю. ЛУКА ШЕВСЬКИЙ,
ИЙ.
м. Новоукраїнка.
єйшмймиі

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

ЗО БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ

Нашу газету читають і • Черкаській облас
ті. Про це свідчить .лист Леоніда Олександро
вича Середи з Водлнинів Звенигородсьмого ра
йону. Леонід Олексамдровнч слушно зауважує,
що остання подача зі статтею «Початківцю про
екстрасенсорику*
була
у М» 40 (41271
П іі.іт року і занжму.алася ліХлісоІ
буде*. Не надруковане з технічних примни за
кінчення матеріалу, у якому Йдеться про р*.
номендоваиу авторок літератур^ мн подавїо
нижче і просимо вибачення >а затримку.
Т. ЛЕОНІДОВ.
Тепер« хотілося б відповісти на запитання.*
яке було задане у попередньому розділі: а чн
варто займатись нашою справою?
•
У дзви-буддизмі є метод навчання: учневі
дають загадку, І нони він не знайде іаиостіГ
но відповіді, навчання не продовжується. Прим.

«МОЛОДКИ КОМУНАР»

лад загадим: оплеси однією долонею?.. Думав-

♦

♦

♦

Я вже більше десятка років намагаюся йти
по драбинці знань та любові, зараз я знаход
жусь лише десь на початку. Давайте йти разом
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Ви думали ми вже того? Нет і
ще раз нет! Дзуськи, як кажуть
на Сході. Нас іце доста, Важкій
артилерії всіх цих талонів, купо
нів, омонів і «те де» — ми сьогодні
бадьоро протиставляєм портатив
ний калібр казочок, анекдотів, фразок на вітер, притч во язицех, аль
пійських балад, гороскопів і часті
вок та
всього, що знадобиться
впредь.
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З ПЕРШОКВІТНЕМ ВАС, ЗЕМЛЯКИ!
Григорій ГАРЧЕИКО.

ПЕРШОКВІТНЕВЕ
І природа радо сміхом
Вибуха.
Слово — сміхотворчій
музі.
Геть думки сумні,
втечіть,
З Першоквітнем, любі
друзі?
Регочіть.

Стало посмішок багато.
Сонце бризка з висоти.
Надійшло весняне свято
Сміхоти.
Всяк об землю вдарив
лихом,
Чути всюди «ха-ха-ха»,
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Лідія Агафонівна сиділа на лавці і лускала на
сіння, коли позаду
по
чувся підозрілий удар,
якесь клацання і запах
ло димом.
Лідія Агафонівна озир
нулась і побачила літа
ючу тарілку.
— Так я і думала! Ро
бити їм нічого, розліта
лись несамовиті, не да
ють літнім людям спо
кою! —
розсердилась
вона. — Зараз
вилізе
який-небудь
зелений
пуголовок і почне
пи
таннями допікати.
І точно. Зверху таріл
ки відкрився
люк і
з
нього вилізла зелена іс-

тота — дуже схожа на
людину, лише з страшен*
головою і
но великою
чотирма рукамиОзирнувшись навкруги,
пришелець підійшов ДО
Лідії АгафОнівни і низь
ко ВКЛОНИВСЯ.
— Здрастуйте, — ла
маною українською мо
вою скрипучим голосом
я
почав пришелець. —
з
прилетів на
Землю
планети Буль-Мулі.
— Буль-Мулі чи СуньДулі мені якось байду
же, — Лідія Агафонівна
поправила на голові ху
стку. — Часу у мене об
маль, скоро треба
йти
корову доїти, так що ка
жи одразу — що треба,
які-такі наукові питання
задаватимеш?
— Добре! — прише
лець знову вклонився. —
Шановна Лідіє
Агафонівно, дайте будь ласка,
коротку характеристику
планети Земля.
— Коротку
характе
ристику? Це можна,
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проблема. Значить.
Земля у нас форми кулі,
Що ще?., сусіди — нічо
го, жити можна, картоп
ля цього року вродила.
Разом з дідом
зібрали
120 відер. Да-а... Мину
його року зібрали 80, в
в цьому — 120. А от з
капустою нині погано —
не вродила. У вас, як на
Буль-Дулі капуста росте?
— На жаль, у нас ка
пуста не росте, — роз
вів чотирма руками при
шелець.
— Ти скажи, а що ж
ви їсте?
— Та так, — непевно
відповів пришелець. —
Лідіє Агафонівно, а
то
скажіть,
на сучасному
етапі розвитку вашого су
спільства чи є для
вас
основним
принципом
принцип другорядності і
похідності суб’єкта
по
відношенню до об'єкта?
— Що-що?
— Лідія
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Агафонівна підозріло по
дивилася на пришельца
і закашлялась, — який
принцип?! Знаю я ваші
принципи! Ти мені зуби
не
заговорюй,
знаєш,
що тобі скажу, друже?
Летів ти на своїй таріл
ці, летів і лети далі! —
Лідія Агафонівна ско
чила з лавки і, перева
люючись з боку на бік,
побігла додому.
— Степане, чуєш, Сте
пане, що я тобі зараз
розповім!
Пришельці
прилетіли! Капусточку у
нас скуповувати- У них
цього року капуста то
же не вродилась, то во
ни до нас і прилетіли зі
своїми принципами!..
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Перепоаія сусід
Сашко.
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Б-арп-г —-бар, де л’ЯЬ
дО
Дружинник
ШШ
- Л. г .
. О р.буз -Г•.
А! * г* Р6 *'
Шаріат — спосіб іскуеачн« любителів пожити
«на шару».
Етикетка — ЛрмхиЛЬНиця етикету,
Фужер — аиканаарць
фуг.
Голограф: я
—
фото
ДЛЯ дорослих.

• Грамота

улюблене

власності
Черевик — л-кар
по
хзоробах живота.
Автомат ним ланка, про
мов лева я еч ароном.
ФОЛЬКЛОР ХІМГЗО8А*
НИЙ
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• Ніж у бррщ прй?

місяць-квітень, поем ятись паски!
Твій жарт сильніший від любовних чар!
Тож, любий друже, як ідеш до ЗАГСу —
Не забувай зиркнути в календар.

Та хай дружина з дому —

То він уже й надзвонює кум..
А та якраз чкурнула до готелю
(Там з Заходу наїхала «фірма».
СЕКС-БАЛАДА
Штанц* колготки, пляшечку «Шанелі»
Колись було...
За вільний секс отримає кума.)
Розсядуться на дровах
Та господи!
На вулиці натруджені дядьки...
Чого туди нам л зти?
І точиться така собі розмова
То кримінальна справа і чужа.
Про урожай, про сіль, про кізяки,
Однак не сплять ночами моралісти
Про те, про се, про скот,
І боряться з сексом не на жарт.
Про панську тачку...
Ідуть бої,
А вже під особливий інтерес
8же вийшли із окопів
Урешті-решт заводилась балачка,
За довгі роки звиклі до боїв.
Як зараз би сказали ми, про секс.
Нехай зід сексу казиться Європа?
Досвідчен' діди — жерці Амура
їм вистачає курських солов'їв,
Такі вже гаптували типажі,
їх ‘деал — з сапою, серед пану.
Як брав Нечос царицю за фігуру.
Або з граніту, з кованим серпом.
Хтось аж зітхав лірично: «Ти скажи!.
(Чи ж звабила б султана Роксоллна,
Як не крути,
Якби -вдягнула «плюшку» із сілмто?)
Секс — не нова проблема!
Ть й за верстатом теж — не до роману
Й хоч звикли вже кивати ми на «десь», А потім черги, нерви,
серце, стрес...
Не лиш на батьківщині дядька Сема
Тут не до жартів.
Любили лопатякати про секс.
Все у нас по плану!
Минулося.
Чим більш турбот — тим менше
А глянуть в сьогодення,
вабить секс.
То не патякай, а поглибше край
А в побуті ні затишку, ні м'яса.
З позицій різних — радять нам учені.
Та ще якісь нітрати у харчах
А вже роботи!.. Непочатий край!
Нехай угомоняться ловеласи!
У когось хобі —
Хіба ж до сексу буде «натощак»?
Він ото й гуляє.
А як на діло змоги зже не мати
Комусь натхненням є жіноча стать.
То тут сама собою ’ мораль:
А хтось на самотині тільки й знає,
ОБНЯВШИ ЖІНКУ свято
Що «Камасутру» звечора читать.
НАЧЕ БРАТА.
Буває й так
БАДЬОРО ПОКРОКУЄМ
(Науці все відомо) —
В СВІТЛУ ДАЛЬ!
Живуть собі, як кажуть, на умі
Рідміш нема!

О. Косенко.
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ТА НЕВЖЕ ВСІ?..
Іван Феофанович Морсебе ненавидів
ковкім
Річ у тім, що в н жод
ного дня не міг ПрОЖИПросто
без
жінок,
трапилося ще жодно8ІН
такого дня щоб
когось,
закохався у
подарував комусь кв когось
не прирев
нував; не провв з кимнебудь принаймні кілька
солодких хвилин.
Це було
нестерпним.
Іван. Феофанович пішов
до сексопатолога. Лікар
жодних відхилень у ньо
го іне виявив. Пішов до
псих атра — знову нор
ма. Треба було щось ро
бити, але що?
Іван Феофанович
ви
пив склянку горілки, за
гриз огірком. Вилив дру
гу. Узяв сокиру, протер її
ваткою, змоченою в оде
перехрестився,
колоні,
заверещав «...
нестямно
кастрував
себе. Миттєе сть дикого
ж^ху і —
благодать!
3:гнувшись
від
нестерпного болю,
Морковкін
відкоркував
другу пляшку І ВИПИВ ,усе
прямо з горла, як міне
ралку: буль-буль-буль...
Тиждень по тому рана
зажила й Іван Феофано
вич
вийшов на вулицю.
Живемо! Якесь надто ми
ле янголятко жіночої ста
ті летить
назустр'ч,
а
Морковк’ну плювати! На
лавці пишногруда блон-
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Дагвея

V

Сталінська Зекономіка
ПарТламент
Дефективний роман
Письмен ник-У морист
АБсур доперек лад
Безінформація
ДемоНкратія
СоціаКл’зм
Хамвидав
ЕХко.чоміха

АмбАлаторя *
ІнтЕмне діло
ДЕгенеоз'оо Ідей
ВиПитий батько
Карабах-Б арзбас
Хуліганство
По літика>|тооп
Гегемоястр

динна
у
міні-слі дничщ
пряміс’нько перед ЙОГО
носом закинула нога на
ногу — чхати!
Уперше Іван Феофано
вич ходив містом, почу
ваючи себе нормальною
людиною. Он натовп мужик'в обговорює «вчораш
ній футбольний матч. Як
колись Морковкін 7м за
здрив! Сьогодні ж мож
на спокійно провести у
їхньому товаристві кіль
ка годин, та що там —
день! Тепер
хоч увесь
немає потреби лоспішати ні на лобачення, н* в
нітеатри й ресторани,
ку-ди!
Із того дня розлочалоМорковкіна
нове
ся у
життя. Рибалка — як У
ВСҐХ, з ночівлею, на полюеання з мужиками —на тиждень. Вдтелер йо
го дуже часто можна по
мітити у компанії дом - ’
мошників,
котрі днями
гуркотять костяшками у
дворі, або в
брудному
прокуреному пивбарі. Ко
ротше
жив
відтепер
Іван Феофанович, як ус'
нормальн" люди, повно
цінним
життям і раді^
Бла-го-дать!
V
Лиш одне питання весь*
час не давало йому спо
кою. Та невже ж усі... Не
вже всі інші мужики тахож поробили соб
о-те
саме?..

О. КІРОВОГРАДСЬКИЙ.
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Дискрим І Н

о

Степан Андрійович
і його мета
Степан Андрійович ішов до своєї Мети. Доро
га була довгою й важкою. Зливи змінювались
тріскучими морозами, збивали з «ніг люті віт
ри, ВІД нестерпної спеки хотілось вити.
Але мета була великою й благородною, тому
Степан Андрійович шов. Він загрузав у боло
тяній трясовині, йому доводилось долати вплав
гірські р ки, ВІН безліч разів
провалювався в
крижану воду.
Степан Андр новин тонув й гасив пожежі, го
лодував і недосипав але він
був
сильним,
справжнім мужчиною, ніщо не могло його зла
мати: він уперто йшов.
І, нарешті, ось вона, Мета!
Степан Андрійович
ридаючи від неземного
щастя, упав на землю й знепритомнів.
Опам ятався на зорі. Роздивившись навколо,
раптом з жахом подумав, що досяг своєї Мети.
Від цієї думки волосся піднялося
дибки, за
тряслись жижки. Все! Тепер у нього немає Ме
ти! Тієї, яка змогла б його
надихнути і звели
чити, гзаповнити
—
ев'т музикою...
Тепер
,> у нього немає Мети.
Життя стало безглуздим. Степан Андрійович
зітхнув і пов'сився.
Опер

Останній
тривав
недовго. Прокинувшись,
коли на вулиці було ще
темно, Манюньків
ски
нув з себе липуче бель
гійське простирадло —
весільний дарунок ТІТКИ
Анюти — і почав крути
тись на матраці, що ле
жав просто на підлозі,
думаючи про своє життя.
Життя було складним і
багатогранним.
У кутку кімнати, Прям.)
над його головою, висілі
павутина, яку Манюньків
ось уже півроку збирав
ся зняти, та все якось не
виходило: то ніколи, то
просто забував.
Зараз
йому було жаль це ро
бити. Манюньків колись
чув, що павутинну сітку
плете лише павучиха, а
самець не працює, а во
лочиться все життя. Пов
зає від однієї самки до
Другої, від другої до тре
тьої — і так увесь
поки не загине.

тарное]
_________________ (c?i

С. AMAHT
ПО ЛІТИ 308 з ні
■часи
Хтось гаслами обклеїв
густо стіни
Мм, віддавайте ваші
\
голоси
УС; за блок партійних
Й безпартійних.
Хтось інший підійшов
і розглядає
Ті лозунги наклеен:
на растри.
Тоді промрзив:
Я б усе віддав
За блок: «Експресу»,
«Мальборо»
чи .«Астр*»,
Колись -й

С ГАРЧЕНКО
ВІДКРИЛОСЬ
Ми раніше вважайн,
Що м^фія
Це далека від кас

географія.
А тепер нам.відкрилось«
що мафія ~~
кЗтр наша с гобой
биографийл.

І все-таки, кому краще:
павучисі чи павуку? От
КИМ би хотів бутіГИ
ВІН,
Манюньків?
Манюньків уявив себе
зараз замість павучихи:
великим,
вгодований
шестилапим. А що, було
б непогано! ! голова,ма^
буть у павучих
лить ніколи. |
зав ж

у павумалина.
Я лавучиха, я паву
чиха,
—
пробелькотів
Манюньків і несподівано
загорлав на всю кварти
ру- — Ви чуєте,
чиха!
і ТУ
вже ц

розу МІЄ
в загалі,
«ожна
себе так
погано
мати, коли ти тільки
чинаєш нове Життя7

чинаєш бути справжньою,
хорошою ЛЮДИНОЮ, тоб
то павуком?! А що. ад
же павуки дуже
потрібні
комахи
ловл ять
інших
ка ио
-№зс
о СНІДом
на заразитись навіть
комара,
якщо
він
нап ється коові
віруса, а потім
його, Маню

невДЯЧНІ люди!
Хоча чому ми? Я
н*.
я — павук тобто — паяучиха. Я—павучиха!
Я
— павучиха! — все голосніше і голосніше по
чав кричати Манюньків.
А чи зрозуміють мене
ЛЮДИ от ЩО

скаже Катька7
Манюньк]п нскочив з
підійшов до теі лрязеоиив Каю^це Катерина?

ка Катерина? — об
разились на тому
кінці
дроту, — я метелик-махаон!
— Алло, Махаон Маха
он, це я — Павучиха, це
я, Павучиха!
ого ранку, моя
їха! Павучищ
<£зрівн яннЖ
лаг ідна, вір®
в Махаонячому моє
му серці, що ниє, страж
дає
скучає. Ти як Ангел..
— Так, добре, — обір
вав Катьку Манюньків.—
Мені ніколи, мені треба
працювати, плести сітку1
А ти, Махаон, будеш у
наших краях — залітай,
обов язково. Ти чуєш? —
Я буду чекати! — Мамюньків кинув трубку І ПО

Оголошення

Реклама

ШУКАЮ
ЖІНКУ!
Добрий день, дорога оедакц я! Я до вас

сам

українець,

мені

ЗО

років,

шукаю

Та ти гониш!

І

Си цить
дід з бабою
увечері. Зима. Холодно.
Дід говорить:
— Давай бабо, моло
деть згадаємо!
— Давай, ти йди за се
ло до річки і чекай. А
я прийду до тебе на по
бачення.
Дід пішов. Стоїть, че
кає — годину, дві, про
мерз до кісток. Вертає
ться злий до хати.
— Ти чого, стара
не
прийшла?
— А мене мама не пустипа.

Л. К.
ВІД РЕДАКЦІЇ: та з жінок чи дівчат, кот
ра захоче написати автору листа, може звер
татися за адресою до редакції.
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Мамо,
до
нашої
двірняжки Жучки прийдворяшов Бобик, теж

Говормть мишка
і
кицькі:
— Давайі
гратися
в
жмурки. Якщо ти
мене
знайдеш, я твоя, а якщо не
знайдеш я... в
шафі.

X
сс

• 1—

Рсс

* * *

СЕ

В
квартиру
дзвінок,
Відчиняє двері господарка, на порозі двоє ЗДОрованів.
— Рекетирів замов пя?
— Ні.
— Тоді платіть 650 кар
бованців за
фальшивий
виклик.
* * *
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Свиня забігає з вулиц:
а кімнату. Дивиться
на
електророзетку в стіні.

збирала нектар
На квітку,
Бджола сіла Муха.
що за справи, коли
Як це
це зак нчиґься? Ей, Бджола, ги мене
чуєш:

подруго
Так-так,
- не
лось:

папи

ВІД роботи,

розпові дай.
в дриваючись
запитала Бджола.

вистачає нахабства
тебе
що трапилось? — обурилась Цокотуха. — Ти мені поясни:
тебе люблять
п<
му вс
- ні! А?! Чим
жають,
ша за тебе? Можливо, я краща
гис ячу оаз в! У мене
тобою є багато пеоеваг!
оч ,
По- перше, у мене величезн,
це навіть не очі. а очища!.. Ей, Бджоене спухаєш?.
С лу хаю, подруго.
пеоел тдючи на ,ншу
з дповіла Бджола. — Але ти
слухати
я буду
вибач

У

заоитувати

нектар дуже
ще ооботи.
Гаоазд,
Муха.

поацюй, — згодилась
по-перше у мене
по-друге, я можу сиВЄЛИЧЄЗЧІ очі,
папами на стелі, ло-треД ТИ дего ОИ
послухай як я дзижчу!! — Цокотуха задзижмала.
__ Надзвичайно, просто чудово! —
похвалила Муху, перелітаючи на чер
гову к в тку. Бджола.

*

*

ІҐ

Онук
повернувся
школи, бабуся його
тає:
— Чим
ви,
Петрусю
сьогодні
займались
школі?
— Ой бабусю ми
уроці хімії робили дос
ліди з вибуховими речо
винами.
—> А що у вас завтра
буде в школі?
— В як‘й школ: бабу
сю?

6 ТАКИЙ

— Кажуть,на нього всі
квитки заброньован'.
— Це що, бронепоїзд?
* * *

моїй поосьб.

• Ьн
СЕ

же це негід
них свиню замурував?

— А чому нам не дали
квиток на поїзд?

Шукаю жінку чи дівчину
рок'в. Р’ст м й 1 метр 75
Хочу, щоб жінка вміла
хазяйству, по кухні щоб
лена до с мейної жизні.

ъ

*

*

Дівчино, ви хотіли
б зайнятись бізнесом?
— Так, але щоб мама
не знала.
* * *

когог.ьни.ми напоями не узлікаюся елегантний, здоровий завжди. Осв та середня. 5
що зона буде з дитиною, то буду
добр
їй батьком.

Будь ласка, не відкажіть з

*

Наркоман під кайфом
сидить дома. Дзвінок в
двері.
там?

одиноку ж нку або д.вчину з кваотиоою чи
з хатою Хочу создати сімейну ‘ щасливую
жизнь. Жинатий не був. Сам хаоактеоом ти
хий, епох йнии. Люблю шуткувати. Одни
СЛОВОМ, бу ваю веселий. Тру до любиви й. А

»

±

*

звертаюся з великим проханням: допомоЖ ть ме-.: якось якщо зможете Я дуже хо
чу дати 8 вашу газету оголошення. Я шу
каю соб супутницю ЖИЗЧ>. І ке можу ніяк
знайти. Тому звеотаюсь до вас — допомо
жіть, будьте ласка

Я

приходить металіст до
дому.
— Ой, мамо,
погано
мені.
— Може, тобі молот
ком по батареї постука
ти, щоб полегшало?
— Не допоможе.
— Може терпугом по
консервн’й банці?
— Ні не допоможе..
Постав краще «Ласкавий
іравень», може мене вир-

чого можу!! Але чом
пять, а мене ні? X б<
во?!
згодилась
—Не справедливо
Бджі лка.
— Іще як несправедливо! А мене
за вс< це ще й травлять. Хлооофос,
гексохлоран, ДДТ — які це страшні
хім’каті*.; але я до них виробила не
сприятливість. Ха-ха-ха.
змогла б?
— Ні.
— Ось бачиш, — зраділа Муха, —
Так хто кращий у св’ті комах? Я —
Муха-Цокоту ха!
Послухай
Бджола,
— перейшла на
довірливий
шепіт
Муха, — сьогодн ввечері
відбуде
ться конкурс
«Міс-комаха-91» — я
там повинна стати зас луже мою перемож ни цею.
— Безперечно! — вигукнула Бджіл
ка, — я й не сумніваюсь, що ти
станеш?
— Я також не суми взюсь, —
довжувала шепотіти Муха, а
навкруги говорять...
загалом
ролевою хочуть обрати тебе.
— Що ти подруго. Я взагалі
беру участі в таких заходах. Я ж
восьми годин буду збирати нектар, а
пот'м — у вулик, там ще дуже 6а
гато роботи. Так що навіть не сумні
вайся — тобі бути М.с-91! — просто-

а
її
©
її

На пляжі чути ЖІНОЧИЙ
зойк:
допомо—■ Рятуйте...
жіть... потопаю...
кидається
Чоловік
воду
— Та ні, не ви. Он той
червоних
блондин
У
плавках.
*

* *

лиця
— Вам так до
цей капелюшок! Біле пе
вас
приро молодить
наймні років на десять,
— Тоді додайте ще одне
перо.

* * *

— Яв захваті від ва
шого костюма.
— Точно?
— Авжеж!
— Ну тоді я в захват
від вашого смаку.
*

Я

#

— Це правда, що одру
жені живуть довше, ніж
холостяки?
—* Ні. Це їм
просто
життя здається довшим.

-О’

лисий вип'є цього засобу,
то на одного лисого бу
де менше.

* * *

Гороскоп про все-все

&

Інопланетяни ще час
тіше будуть відвідувати
нашу планету. Але кон
тактуватимуть усе ще не
з ученими, космонавтами,
керівниками
держав,
журналістами і працівни
ками телебачення, а
з
нічними сторожами, ді
тьми, наркоманами, ал
коголіками, божевільни
ми і громадянами, які
ухиляються від військо
вої служби.

*

★

одноразові виделки, од
норазов’
чашки і одно
разові чоловіки.

У нашій країні в зв’яз
ку з нестачею одноразо
вих шприців будуть
ви
пускатися
багаторазові
презервативи.

* * *

На керівні пости приз
начатимуть тільки на один
строк тривалість
якого
— 50 років.
* * ★

*

Міністерство
авіації
зніме ЗІ всіх літаків «чор
ні ящики», оскільки прак
тика довела: коли
лі
так падає на землю,
пі
лоти кажуть те саме, що
й кожна людина, падаючи зі стільця.

пробірці, там будуть жи
ти, там же і помирати.

&

* * *

* * *

З метою
збереження
людського
роду
люди
народжуватимуться
8

*

Йдучи назустріч покуп
цям, у багатьох
містах
-нашої країни будуть від
криті комісійні гастроно
ми.

* * *

* * *

Для
боротьби
зі
СНіДом будуть викорис
товуватись не тільки од
норазові
шприци, але і

Буде знайдено
Проти облиС'МНЯ

засіб
як до

А

Радянські
рекетири
проститутки почнуть свої
страйки, вимагаючи під
вищення заробітної пла
ти інженерам і колгосп
никам, а собі — запро
вадження пенсії і почес
них звань.

* * *
Золото здешевіє
нас
тільки, що за 1 кг мож
на буде купити 1 л горіл
ки.

* * *

У битві за урожай кол
госпники (будуть все час
тіше перемагати. А уро
жай все частіше програ
вати.
★ * *

Буде ще більше зеко
номлено кормів великої

рогатої худоби. За раху
нок того, що роги ста
нуть крупніші а худоба
— дрібніша.
* * *

В Японії буде створено
робот який повністю за
мінить жінку.
Металева
жінка готуватиме
обід,
чоловікові буде
прати
б’лизну, мити підлогу, бі
гати по магазинах, а пе
ред сном говорити: «Спа
ти будемо
окремо.
Я
зморена як собака».

*' * *

у головах обох
дентів.

* * *

в космос, щоб стати
мОСЬ іншим.
Астролог
К. МЕЛІХАН.

Буде встановлено
аб
солютний рекорд з стриб
ків з трампліну. А
ре
кордсмен так і не доле
тить до землі.

6
<9

* * *
вийшла
на
Як риба
людисушу, щоб стати
ною, так
людина вийде

У Китаї створять найнадійніший протизачатковий зас'б. Достатньо бу
де проковтнути одну таб
летку цього засобу і мож
на буде уникати
будьяких статевих контактів.
* * *
Винайдуть
засіб
клопів. Досить буде взя
ти один літр цього засо
бу і втерти в клопа.

976-а
партія на пер
шість світу з шахів між
Карповим і Каспаровим
буде відкладена на пер
шому ход' через туман

о

-и/

Про Григорія Федоровича
навколо все кри
тикують а Григорій Фе
дорович —
ні.
Ніякої
критики від нього не почуєш. А
його
взяли- і
арештували серед НОЧІ,
гласності
як
ворога
плюралізму.

* * *

Думав-думав Григорій
Федорович
і вирішив
створити спільне лідпри-

о
о

□
□

— Навіщо? — не мо
же зрозуміти француз.
«Дивні ці французи, —
подумав Григорій Федо
рович, — до цих пір не
можуть зрозуміти що за
спільними підприємства
ми — майбутнє».

•к * *

Григорій

Федорович

Наш понупц настільки бідні що вони усе розкуплять!
всього-в своєму житті він домігся своїми брудними руками.
Щоб мати залізну хватку, треба мати ніжні жіночі ручки.
Для чого ж уникати відповіді, якщо можна вигнати того, хто
питання?
8 народі у всіх рівні гфава, тобто практично ніяких прав.
Лише дури» можуть абсолютно не замислюватись
відповідаючи
складні запитання.
Ми давно уже перебудувались, а вони все де чогось чекають!..

О
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ємство. Ось тільки
не
знає з ким. А тут фран
цуз тралився.
— Давай, — говорить
Григорій
Федорович
французу, — створимо
спільне підприємство.

Л \\ //

О
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□
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□
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Семеро з ложною не чекають одного з сошкою.
Звідки у вас стільки ненависті до тих, хто кидає вам кістку?
Ніколи не пізно зрозуміти, що ти уже запізнився.
Якщо двоє не розуміють одне одного, значить вони дуже розумні.
Щоб усі заспокоїлись, як правило, досить покарати ні в чому не винних.
Ніколи вчитись — треба вчити інших!
Якщо чоловік прийшов з пляшкою, значить, він прийшов з серйозними

намірами.
Щп може бути краще демократії? — Лише диктатура.
Те, що не головне, — нерідко найголовніше.
Від такого життя мимоволі станеш оптимістом.
Л -і чого тут чаші теор'ї до нашої поактики?!

приймаються

подумав і вирішив вийти
із федерації, стати суве
ренним
і
незалежним.
Взяв ручку і написав за
яву з вимогою
визнати
його таким. Пішов він з
цією заявою куди
рібно, а там йому
жуть:

Затисніть

ї

на

ще
Сазонова.’..

Сазонов труьу
не дає/..

О

— Спізнились, товари
шу, ви останній, всі ін
ші вже давно
вийшли
так що вам по суті спра
ви і виходити
нізвідки.
Живіть так, як є.

г.

ПОПОВ.

Література твориться не письменниками, а великими спеціалістами
з
області літератури.
Головне зробити діло, а розкаятися потім — не проблема.
Друг мій — ворог мій.
Кожній жінці приємно хоч на кілька хвилин відчути себе найнещасн шою жінкою на землі.
Звичайно, ми усього домоглись своєю працею, але винні в усьому
вони!
Тих, кого не можна купити, можна продати.
Чого лише в собі не знайдеш!
Догрались — побудували розвинутий соц'алізм.
Якщо це не повинно було трапитись, значить це й повинно було тралитись.
Кого дійсно є за що любити, тих і не люблять.
Якщо можеш довести, що два плюс два буде п’ять, значить, розумний.
Той, хто хоче багато знати — сидить у бібліотеках, а не все рознюхує.
Якщо не хочеш бути дурнем — не будь таким розумним.
З нашими-то можливостями, — та не зруйнувати все в щент!..
Яка жінка краща: розумна чи хороша?!
Хто не -помиляється, той не отримує нагород.
Більше треба працювати, а то уже нічого викидати на вітер!
Йдучи вперед, можна опинитися позаду.
Усі живуть, як можуть хоча могли б краще.
Щоб жінка не плуталась у тебе під ногами, треба носити її на руках.
Начальники дурних підлеглих не поважають, але люблять.
Говорив, що гроші для нього не головне, тому так дешево продався.
Оскільки зараз немає лом'щиків усе забирається у трудящих.
Жінка повинна вміти все, щоб постійно робити зауваження своєму ЧОловікові.
Кого попереду чекає світле майбутнє, у того його немає.
Хіба б ви вирішили цю проблему, якби ми її вам не створили?!
Головне в нашій роботі — перекур.
Як правило, жінка згодна пробачити чоловікові все, головне щоб
8іН
хоч що-небудь зробив.
І чим наші дівчата гірші від їхніх повій?
У нас можна купити все — у тих, хто приїхав із-за кордону.
Якщо сатирикові оголосили догану, значить, він добре зробив своє діло.
Ваша праця не пропала даремно — стільки тепер усього треба в'дновлюэати!
х
Підлабузники на своїй роботі довго не затримуються — вони дуже ско
ро йдуть на підвищення.
Перейшли в рішучий відступ.
А хто тобі дозволив скористатися твоїм законним правом!
Далеко не все вирішують гроші, багаточчого — їхня відсутність.
Не треба нас лякати світлим майбутнім!
Ми можемо все, за винятком того, що потрібно,
великий майстер своєї маленької справи.
Люблячий чолов'.н тому для жінки не такий, як усі, що пін дурненький.
Якщо пеоеклав свою провину на іншого, значить визнав
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ВІТЧИЗНА
А ми дивились та мовчали,
та мовчим чухали чуби.
Німії подлії раби.
Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
Яи про всі підлі справи, про це довго
замовчували, але зараз уже кожен знає
про величезну трагедію на Україні в
1932—-1933 роках. Уже багато матеріалу
опубліковано' про ті чорні сторінки жиг*
тх нашого народу. Дорого обійшовся
Україні сталінський експеримент. Ні з
чим неможливо порівняти масове зни«
щення народу, бо навіть у Великій Віт
чизняній війні Україна втратила сім міль
йонів своїх громадян, а геноцид 1932—
Ї933 рр- забрав вісім' мільйонів.

У ті трагічні роки чорний вихор смерті
витав над всією Україною і не минув і
нашу Онуфріївщиму. Степова, хпібодайна
Онуфріївщина з давніх давен була году
вальницею для селян, що населяли цю
місцевість. Ніхто не міг і подумати, що
серед чорноземного, плодючого стелу
доведеться помирати з голоду.
Але в кінці 20-х на початку 30-х ро
ків виконуючи авантюрні вказівки недо
лугих керівників, стала проводитися ма-

сова колективізація.
Розрахована тео
ретиками на певний період і з розрахун
ком добровільності, в дійсності прово
дилася в рекордно короткий строк. При
мусово і без підготовленої матеріальної
бази. Тому громадське майно в більшос
ті гинуло: реманент іржавів, корови, ко
ні, вівці дохли без кормів. Дійсних ха
зяїнів до колгоспів не допускали, бо, їх,
як правило,
оголошували куркулями.
Господарство потрапило до рук непу
тящих хазяїнів, тому колгоспи ледве
могли прогодувати самі себе.
А держава в цей час вимагала вели
кої кількості хліба, який потрібен був
для новобудов заводів та фабрик. Тому
в 1932 році пройшла мвеоаа виками а
сільгосппродуктів із сільських районів,
що привело до жахливих наслідків, але
найбільш жахливо те, що влада пішла
на це свідомо, наперед знаючи про ре
зультати. Хотілося б спитати, чим же
завинив народ перед творцями «світло
го майбутнього», що еони фундаментом
під свою примарну
будівлю поклали
гори кісток свого ж народу?

Очевидці, ЯКІ ще лишилися живі, до
цього часу пам’ятають ті жахливі видо
вища, хоч і пройшло вже 58 років, І при
розповіді не всі можуть стримати сльо
зи. Ось деякі спогади:
Домаха Харитонівна Сорока (дівоче
прізвище Плічко), 1915 р. и., жителька
емт Онуфріївни:

На той час наша сім'я складалася з 4
чоловік. З 1930 року працювала в кол
госпі «Жовтнева перемога» (артіль ор
ганізована в 1927 р.). Восени 1932 р., ко
ли з колгоспних комор було забрано
зерно, почалося скрутне життя, спочат
ку перебивалися тим,
що лишилися
вдома, але лід весну вже не було нічо
го. Опухли молодший брат Петро і ма
ти. Б цей час померла сестра, Плічко
Євдокія Харитонівна, а потім і її ма
ленька донька Клава, якій було тільки
півтора року. Перед смертю вона не
плакала, лише тягнула до нас рученята
і квола пхикала, бо дуже хотіла їсти,
але в нас нічого не було.
Хто працював, то в колгоспі два рази
годували — давали по 100 гр малясу і
100 гр хліба, а інколи варили затірку.
Продати^ щоб хоч щось купити з хар
чів, не було чого, тому, що ще восени

описали і забрали з жати всі речі за не
виконання податку. А як його виконати,
як корови в нас не було, забрали в йолгосп, свиней і коней також? Забирали
сільські активісти Зінченко Михайло Антоновим, Сорока Яхрем, Сорока Петро
Павлович.
Навесні стало краще —> збирали і їли
черепашки, а як почали підростати мо
лоді буряки, то їли і їх. Померлих на
нашій вулиці (зараз це Набережна) зво
зив Логвин, ім’я не пам’ятаю. Хоронили
в загальних ямах серед села..

Ганна Федорівна Долина (дівоче пріз»
вище Бабенко), 1911 р. н., жителька емт
Онуфріївна:
На 30-й рік наша сім’я складалася з
10 чоловік. Тато з мамою і восьмеро
дітей. Старші діти і батьки працювали в
колгоспі. Батько був чоботар, тому ми
хоч і бідували, але в порівнянні з ін
шими жили краще і з нашої сім’ї вижи
ли всі. Особливе гоніння було на тих,
хто не пішов зразу в колгосп — у них
відбирали навіть квасолю. Збирали ак
тивісти Федір Маслов, Довгопол Нимифір, Сорока Ульяна Андріївна (в заміж-

ж» Плахотма). Померли сусіди Лисенко
Йосип, його
дружина Марія і дочка
Клава. А старші Женя, Валя та Андрій
пішли з дому і так серед людей вряту
валися. Померли також брати
Коновченко Олександр Кузьмович та Коновченко Микола Кузьмович. Коли везли
Довгопола Кузьму Івановича (по вулич
ному Щербанець), то він ще був живий,
але закопали і його. Померла також і
його дружина Довгопол Параска.

Євдонія Нузьмівна Верещака, 1918 р. ми
У колгоспі працював старшим брат, я
так
ян мена
сезонних
роботах,
Батьно
літ.
ні
було
тільки
14
він
не пілежав
тяжко
хворий,
першій
діймався після поранення на і..
г___
світовій війні. Мати довго не хотіла йти
до колгоспу, тому що бачила, що там
все розкрадають, в актив пролізли ті, хто
ніколи й за холодну воду не брався. За
відказ забрали хліб, але коли брат всту*
лив до колгоспу, то йому давали пайку,
тим і жили. Збирали мишимі сховки, ви
ли їх і товкли, потім варили, їли липу.

Бідували, але вижили всі,
батько,
правда, помер у 1932 році, але від ран,
ще до початку голоду.
Євдокія Сергіївна Овдошина (дівоче
прізвище Удод), 1910 р’ нл
Батька не було, помер коли мені бу
ло 8 років. Жити було нелегко і до то
го, був клапоть землі, але обробляти
без чоловічих рук тяжко, а податки бра
ли справно. Перед колективізацією вий*
шла заміж. Появилися в сім’ї чоловічі
руки, але все забрали; в колгосп. В 1932
році комсомольці і (активісти прийшли
робити обшук, хліба не було, то забра
ли картоплю і квасолю. Обстукували
стіни і долівку, але там нічого і не знай
шли. Після цього їсти було зовсім нічо
го, молодші брати з осені ловили во
рон і ховрашків.
Взимку вже терли голі качани і з них
пекли «маторженики». Брат Данило пі
шов до колгоспної контори, щоб випи
сати качанів, але по дорозі впав і по
мер, згодом помер І молодший брат
Володя. Померло і дитятко у віці і рік
і 3 місяці — хлопчик Коля. Поховані на
кладовищі в селі. Помер сусід Коваль
Мусій.
Ганна Степанівна Курило (дівоче пріз*
вище Сажка), 1908 р. н., жителька емт
Онуфріївна:
У колгоспі працювала з самої органі
зації колгоспу. Жили удвох з чоловіком
Голодували, але вижили, коли б не від
бирали хліб то голоду не було б.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР.

ПІДБИТО
ПІДСУМКИ
КОНКУРСУ
ШАХОВИЙ КЛУБ
кКАІСАь
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У ЗО-і роки розмайнували батька,

Параска Іванівна Смішко (дівоче пріз
вище Сурмило), 1903 р. и.,
жителька
емт Онуфріївна:
Навесні 1932 року від хвороби помер
чоловік, на руках лишилося двоє дітейг
літо ще не віщувало нічого поганого,
але коли восени був зібраний урожай,

то його почали відбирати, нам говори
ли, що все піде на купівлю машин і трак
торів. Люди почали ховати, хто що міг.
Я закопала в траншеї декілька пудів бу
ряків, то їли буряки. У 1933 році по
мерла мама і двоє племінників^ а також
зять Кучеренко Герасим і четверо дітей.
У колгоспі давали на обід варево з
пшона, то батьки надливали в пляшки
дітям і підтримували їх, ям могли. Хоч
були випадки і протилежні: Пилипенно
Тарас забирав харчі в дітей і тому сам
вижив, а двоє дітей померло.
При колективізації у нас забрали ко
ня І норову, але норову повернули, то
му підтримка хоч невеличка, але була.
Щоб прогодувати норову, приходилось
солому смикать із стріхи або нрасти £
колгоспі, але це було небезпечно, бригаЇир Ковальський
Григорій, піймавши
ртюх Горлину з рептухом соломи, під
палив його на спині І змусив нести далі.
Від голоду врятувалися ті, хто дожив
до весни, там уже можна було їсти мо
лоді пагони дерев, бруньки, траву. Кол
госпні бригадири і активісти не голоду
вали. їм завжди щось перепадало з то
го, що вони конфісковували в людей.
Активісти, які займалися конфіскацією:
Сурмило Федір Григорович, Кохно Яким,
ввозив померлих Лисенко Йосип, але і
сам згодом помер.

Матрона Никифорівна Письменна (ді
воче прізвище Мокра), 1901 рік народ
ження:
У колгоспі імені Калініна працювала
з першого дня утворення, діватись було
нікуди, в 1929 році пару коней, корову,
і реманент забрали до колгоспу. Забра
ли також кінну молотарку, яка була на
чотири сім’ї. Сім’я наша складалася з
п’яти чоловік. У 1932 році урожай зер
нових не вдався, а городина вродила
непогано. Восени на трудодень не дали
нічого, купити також не було за що, то
му вже на початку зими почали себе
обмежувати в їжі. Навесні почали від
бирати посівне зернеї (хто зумів заховати’ з осені).
Дуже старалися в пошуках Кохно Яким
Іванович та Левченко Павло, якого люди
прозвали «Червона мітла», після таної
«Мітли» не лишалося н зернятка.
Піс
ля цього вимушені були пекти з мишію
«маторженики», а якщо вдавалося діс
тати висівок, то це вже було свято.
Наша сім’я збереглася, а ось сусіди Положишиїн Пилип, його дружина Марія
та дочки Надя і Саша — померли.
Публікацію підготував
В. СУРМИЛО.
емт Онуфріївна*

ЗО БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ

Дорогі друзії Сьогодні ми підбиваємо під.
сумки нашого шахового бліц-иоикурсу, прис
вяченого Міжнародному жіночому ди» в бе
резня. І дуже прмямно, ІДО серед перемож
ці, конкурсу « й жінки. Це — ФАЇНА ФОМІВНА КИРПА з Гайворона та восьмикласниця
Завалліасьиої середньо? школи цього ж райо
ну НАТАША ГУНЯВА. Серед тих, хто надіслав
до редакції вірні відповіді на завдання кон
курсу — ветеран Великої Вітчизняної війни
ВАСИЛЬ ТИХОНОВИЧ КИРИЛОВ з Гайворона,
школярі ВОЛОДЯ ПІНАЄВ з обласного центру
та АНДРІЙ КУХАРЕЦЬ з села Василівн» Де-

він

рахувався куркулем, у нього було: паре
коней, корова і кінна молотарка (н?
двох з сусідом), та 1,5 наділа (5 га) зем
лі. Після розкуркулювання його вигнали
з дому і нам заборонили брать його до
себе, і в голодівку ходив під хатами
просив їсти, та так і помер.
Померло багато людей прийшлих
з
сіл, де ще лютіший був голод (Лозу<
ватка, Зибмого, Іванівни, Мар’ївки), зна
ходили їх понад дорогою, в парку і хо
ронили*. коло стіни панської оранжереї
(там зараз тир).
На нашому краї конфісковували хліб
активісти Яким Письменний та Степанида Горобець- Цимбала Антона, який так
до колгоспу, і не вступив, примусили
звозити мертвих з доріг і парку та хо
ронити.

ВРЯТУВАТИ
СИНА?
РЕЗОНАНС
Прочитала статтю в «Молодому
комунарі» від 23 лютого 1991 ро
ку С. Бондар. «Як ходить Ваньон
«во солдати»!» і вирішила
вам
написати, як мого сина взяли до
армії.

Мін син хворий ось уже чоти
ри роки. У нього хронічний холе
цистит, хронічний гастрит шлунка,
а головне — псоріаз, розповсюд
жений по голові і тілу. Весь цей
час ми лікувались де могли, ніде
не могли вилікуватись, плями так
і залишились. Лікарі говорили, що
медицина безсила вилікувати псо
ріаз. А коли прийшов час іти а
армію, то мім син став геть «здо
ровим» за той місяць, що проле«
жав1 у лікарні. Він який був до лі
карні у плямах, такий і вийшов
звідти. У військовому квитку на
писали, що придатний до нестро
йової служби, а його забрали в
стройову. Син мій находиться ?■
госпіталі ось уже більше місяця.
На службу його узяли 12.12.90 р.»
а 29.1.91 р. він ліг у лікарню. Я
уже два рази туди возила ліки, бо
у госпіталі їх немає. Ходила я у
військкомат міський до начальни
ка
відділу то». А. М. Берестенка. Питала, як могли мого си
на хворого направити на службу!
Берестенио показав мені медичну
картку, де лікарі дають оцінку до
призовнику, що він здоровий.

Мій сии за професією кухар І
йому сказали, що служитиме в Ки
єві по своїй професії, він згодив
ся. А коли згодився, то його м на
правили куди захотіли, закрили
«дірку» та й годі. Коли діти рос»
туть, та ще й без батька, ніхто не
має справи до них, а потім «хазя
їни» знаходяться і забирають ді
тей □ армію.
Дуже гарно пишуть і по теле*
візору показують як добре хлоп
цям нашим служиться, а я була
у частині то побачила, як там добре. Хотіла забрати звідти сина, та
пожаліла його.

Немає чим лікувати, і усе тре
ба діставати без рецепта і за ве
ликі гроші. Навіщо таких дітей бе
руть до армії, хто може сказати
мені! А лікарі наші просто зло
чинці, коли так роблять.
До кого мені звернутись по до
помогу І що робити — не знаю,
скільки ще прийдеться їздити до
сина і возити йому ліки, до яких
пір усе буде
продовжуватись)
Старший мій син відслужив, прий
шов додому, я не знала, де цей
військкомат і знаходиться. А скі
льки таких дітей в госпіталі, як
мій син— Що робити!!

Л. МОРОЗ.
м. Кіровоград.

• ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

лиисьиого району, члени шахового гуртка Гайворонського
тепловозоремоитного
заводу
(керівний — С. Кирилов) та інші.
А зараз пропонуємо перевірити вірні рі
шення завдань нашого конкурсу.
ЗАВДАННЯ 1.
І. ФЬ4- С:1)4 2. Н:Ь4 Са2 3. К:С2х
<1. ... сЗ 2. КЬЗ Кр:а2 ЗФа4х
ЗАВДАННЯ 2. .
І. Та4 С<17 2. Ф()5х
І. ... Т<17 2. ФТ5х
І. ... Себ (Се7) 2. Фа5х
І. ... Те7 <ТЛб) 2. Кс5х
І. ...
2. К-Л2»

І. ... Kh~ 2. <Df4x
I. ... Td4 2. КсЗх
ЗАВДАННЯ 3.
1. f6f gf 2. KpI2f5 3. Tfg1x
2. ... Kpf5 3. Kpg3x
J. ... g6 2. Kpli2l gh 3. Thgix
2. ... Kp:h5 3. Kpg3x
ЗАВДАННЯ 4.
І. ФІ15І CI5 2. Ke5x
I. ... Cd3 2. Kd4x
I ... f5 2. Ф:е8х
г. ... CgS 2. Td6x
I. ... Cc5 2. Ф:с5х
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■
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І■ ЙШ»А АА ААУАЙ МІ
5—7 з« цей рік
був
надрукований
матеріал під заголовком
«Я мрію збудувати храм»,
у »кому йдеться про роз
виток нарате-до сьотокан
у Кіровограді тренером
та лікарем Володимиром
Васильовичем
Савченком. Після цього до ре
дакції почали надходити
тамі листи, як, наприклад,
«ід сім’ї Баклан та від
М. І, Монакової з Кіро
вограда, у яких було по
ставлено ряд запитань
Щодо умов навчання за
методикою
нарате-до
вважаючи
сьотокан. Не
себе компетентним у цій
справі,
наш кореспон
дент звернувся до Воло
димира Васильовича з
проханням дати відповіді.
Систематизувавши запи
тання, він
відловів
на
них. Чи задовольнять во
ни вас, шановні читачі —
про це, сподіваємось, по
відомлять ваші листи.
* *
^5

иуванмж
для
здоров’я
дівчат!
— У нас займаються і
дівчатка, і жінки різного
віку. На останньому ек
замені їх було більше ЗО.
— А що дають ці за
мяття
окром сили
те
впевненості у собі!
— Я перелічу основні
моменти
позитивного
ефекту від занять:

є) при
тривалих
заНЯТТЯх цим* мистецтвом
стабілізуються всі
фактори особистості і
лри
цьому зростає опір організму хворобам.
Звичайно, ми будемо
раді, якщо ви,
шановні
читач’ разом зі
своїми
дітьми вирішите займатись у нас, бо ніщо інше
згуртовує
сім’ю

СПОРТ

дітей. Тому хочу позна
йомити читачів зі струк
турою лікувально-оздо
ровчого відділення, яке
я очолюю у спеціалізо
ваній обласній госпроз
рахунковій
поліклініці.
Штат відділення склада
ється з шести методис
тів: Віталій Торохт;й, Сер
гій
Ші
Чорний,

тих хто займається. Адпапі’рець
можна
же
будь-який,
пред’явити
але треба ще й самому
показати учням техніку.
А навантаження? А ме
тодика викладання? Крім
своїх методистів, я її ні
кому не давав. Так з яких
же витоків
черпаються
знання? Семи- ЧИ деся-

*

— Чи існує дитяча гру
па з навчання карате-до
сьотокан! І якщо вона є,
то з якого віку прийма
ють дітей в цю групу!
-— Дитяча група ство
рена методистом-інструктором В тал’єм Тооохтієм.
Тренування прохо
дять у
приміщенні
4-ї
школи м.
Кірозогозда.
Ми почали приймати ді
тей поки що з 7-річного
віку.

піклуватися про профе
сіоналізм у всьому. Две
рі наших тренувань
не
зачинені, ми ні в’д кого

Для розпізнання майс
терності у світі прийнята
система
к’ю. 10—6 к’ю
(білий пояс) — це взага
лі початковий рівень все
одно що І—II класи» загальної школи. Мої методисти ходять у
(
б'лих
поясах оскільки чекають
атестації в Угорщині, яка
відбудеться навесні цьо
го року на 5—4 к’ю —
синій пояс, який також
є початковим рівнем під
готовки. З—2—1
к’ю —
це підготовчий етап. І ті
льки р:вень 1-го к’ю до
зволяє тренувати спорт
смен в, але під контро
лем вчителя.
І наостанок. Якщо
у
вас виникли
чопі запи
тання, то можете у будьякий час прийти до нас
у поліклініку на вуп. Тимірязєва, 44 де
л кар’
завжди дадуть відповідь
на них.

не ховаємося. Та й піс
ля занять ми з
іадозо-

На
знімку:
В. САВЧЕНКО.

— Як впливає цей вид
спорту на здоров’я дітей?
— Оскільки лікувальнооздоровчий центр не є
спортивною школою, то
8 ОСНОВИ методології Н8
закладена мета обов’яз
кового досягнення сгЛртивного результату. Ме
тодика тренувань спря
мована на оздоровлення
та
зміцнення
психоло
гічного стану дитини.

— Як справляються ді
ти з тренувальними навантаженнями!
—• Приходьте — самі
побачите. А краще, ставайте
поряд і займай
тесь. Це зблизить вас із
дитиною і зміцнить сім’ю.

— Чи не шкідливі тре-

а) п двищення
ЖИТТЄвого тонусу, яке сприяе
позбавленню від х ронімних недуг;
б) стабілізація нервових процесів та
вилікування від неврозів;
в) перебудова темпе
раменту;
г) формування вол:;
д) забезпечення висо
кої продуктивності праці
та відвернення конфлік
ті у групах;
е) підвищення інтелек
туальних
можливостей,
тобто виховання творчих
здібностей, покращення
пам’яті, вироблення на
вичок рішення проблем
них завдань;

спільні
захоплення
стремления. Це осмовзавдання нашої шко— формування здо
рової сім’ї. Ми намагає
мося виховати як у кож
ної дитини, так і у дорос
лих людей твердість ду
ху, терпіння, цілеспрямо
ваність, р’шучість.

У кінці зустрічі Воло
димир Васильович роз
повів:
— Зараз стали частіше
стэорюватись нов: групи
по карате у м.
Кірово
граді. Усе б нічого
та
деякі
люди починають
при цьому виступати від
мого імені і при цьому
тихцем губити здоров я

Борис Квікер, Алмос Елмуродов. Основне місце
тренування —
четверта
школа. Заняття
прово
дяться щоденно з 18-ї до
22-ї
години. Також —
в 11-ій та 23-й школах.

Тільки названі тут ме
тодисти працюють
під
моїм безпосереднім ке

рівництвом
за методи
кою Японської Асоціації
Карате. Розроблена
та
кож система
навчання
для інструкторів, котрі
раніше пройшли атеста
цію та викладають про
тягом останніх рок’в.
Мене непокоїть легко
вір’я деяких батьків
та

коли не замінювали
тирічного навчання в
ституті. Інакше за
тижні можна було б

п яіндва
ви

пускати
лікар'в, пілотів
та інженерів. Розум’ю, що
на
хвил:
двотижневих
курсів так званих екстра
сенсів та народних ціли

телів можна зручно при
лаштуватися й
каратис
там але на одній лише
медитації далеко не пої
деш. Тож давайте разом

сенсей

ЦІКАВО

ЦI

:да

$:

ленням відловімо на запитання батьків. Я не зазаписатися
кликаю всіх
на сьотокан, бо карате —
це не привокзальна забігалівка,
це — Мисте
цтво, у ньому лишають
ся ОДИНИЦІ;
Прошу ли
ше бути більш розбір
ливими,
оскільки у на
шому місті з’явилося івЖЄ
стільки чаклуні'в-медитаторів, що скоро не буде
кому
працювати на за
водах, у лікарнях, та
в
установах.
А щоб підготувати гар
ного тренера треба 15
ророків. Наша школа
бить у цьому лише пернами
ші кроки. Перед
завстоїть педагогічне
дання: виховати профе
сіональних
інструкторів
карате-до, чий рівень був
був би визнаний
япон
ськими майстрами (а от
же — і у світі). А це ви
магає підвищення й мо
го власного профес’оналізму, продовження нав
чання. І так — без кгнця.
За кордоном семіна
ри які
влаштовуються
японцями не дають пра
ва тренувати, чомусь ли
ше у нас може відбувати
ся таке неподобство.

:х::
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Г} О&РИИ ДЕНЬ, ДОРОГІ ЧИТАЧІ! З поАА чатку нового ооку у
нашій
«Поштозій скриньці» зібралося дуже багато лис
тів. Частині з наших дописувачів сьогодні
допоможемо знайти товариша, тобто надру
куємо адресу а вже вибір — за вами.
Надіслав до редакцї листа п’ятнадцятир’мний Олександр Кечин, шанувальник су
часної і народної музики, любитель писати
листи українською та російською мовами.
Кргм того, Олександр хоче познайомити
ся з карикатуристом тому що
тем, гідних «веселого олівця»,
погано. Отже, хто под гяє Са
лення, пишіть йому на адр
інаі 263.
кий р-н, с- Долинівиа;
О. КЕЧИНУ. (Поштовиймфк

4 317527, Добровеличківф»»^й
♦ на, вул. Потьомкіна 77.\|.
+ Сімнадцятирччий
Івашкізський,
t «гча відм’ну від нших хлопців, любить пи
♦
♦

сати листи». Навчається в 9-му училищі. Пиш ть йому на адресу: 316003, м. Кіровоград,
вуп. Куйбишева, 78. С. ІВАШКІВСЬКОМУ.
Дев ятикласниця з Бобоич дя Олена

Ру-

Олександрія, вул. 6-го грудня,
кв. 29 Олені Бровченко (теж 14
стів адоесатів, котрим по 16 ро-

овоукраїнський р-н, м. Помічна,
П0-6 кв. 6. Бажун Наталі.

Ровесниця Ол
маш вчи

ір^воград, вул. Пацаєва, 12,
мєнкову Віктору.

янс\иий р-н, с. Богданівна,
мєнкову Віктору.
1ХО, мв 15. Свириденко ОкОлександрійський р-н, селище Нова Пра
га, вул. Пушкіна, 169, Просянки Людмилі.
вул. ПаРАСНОПОЛЬ-

Ігорю
Ачтонюку —
слухати хрос йські наоод
ться марками,
календ
Чекає листіа від ровес7<и.|ів

316029, м. Кіровоград, вуп. Пацаева, &
корп. З кв. 24. Безеді Валентині (14 роч з).

Шевченка, 155. О. РУБ^Н

вчетаеот

Сімнадцятир.чна Аль
села З^ам янки жалієт
н’сть. Дуже хоче знайт
в?чию. Її адреса: 317061

Калініна, 65. А. КОВАЛЬ

4

баненко любись проводити час у дискотеці,
а також читати Сергія Єсеніна. Діам
дазмо дружить із «Молодим ком;
але не дуже вірить, що газета моя
могти їй знайти друзів. Можливо
таки вдасться? Принайми’
адресу
друкуємо. Ось вона: 317220,

Для економії
про
кожного
оозловідатимемо
зокрема. Знайомтесь сам’.
Віті Гавриленку 11 років. Адреса така:

А це адреси тих, кому виповнилось
років:

316027, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 12, корп. 5, ке. 9. Андрію Корченюиу
(Андрій закінчує школу і збирається всту
пати до КВЛУЦА).

316031, м. Кіровоград, вул. Попова,
корп. 1 кв. 40. Ігорю Пухальсьиому.

Оксані Кузьменко і Лілі Се ли з по 12 ро
ків: 317916, Олександрійський р-н, с. Головківка, вул. Леніна, 1&9. Оксані Кузьменко.

316027, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 12, корп. 1, кв. 205. Євгену Щека.

Пальміро

t

+
+
♦

17

317905. Олександрійський р-н, с. Недогар
ки, вул. Калініна, 28.

316020 м. Кіровоград-20, вул.
Тольятті, 91. Лілії Селмз.

4
♦
♦
+
♦
♦
+

13,

317250, Новоукраїнський
р-н, с. Рівне,
вул. Щорса, 1. Оксані Латишеві*.

+
♦
+
♦
♦
+
♦
♦
4

ЧОТИРИ ПАРИ
ШКАРПЕТОК...
У Головавівському районі рі
шенням
місцевих
Рад
на
родних
депутатів
введено
картки
споживача.
Вони
регламентують
відпуск
то
вару
на
кожного
члена
сім’ї. Наприклад, для дівчинки
належить придбати одні босо
ніжки, 2 пари туфель, одні чо
бітки, одне пальто, одну майку,
одні труси, два рушнички, одну
вовняну кофточку, одне плат
тя, 4 пляшки шампуня. Все це
— на рік.
Для жінок передбачено та
кож, крім одягу, білизни, взут
тя, ще 5 метрів клейонки, 3 м
вовняної тканини і 5 простої,
тюль.

Чоловіки матимуть по четве
ро пар шкарпеток, 4-ро соро
чок, майок, піджак, брюки, по
100 лез для бриття.
Не розженешся. Але люди н
цьому раді — тепер у магази
ні можна хоч щось купити.
[Наш кор.).

18.50 — Музичний телеабоиемент.
Клас професора Яннелевича. Пе
редача 1. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — «Якщо вам після...». 21.00
— Час. (З сурдоперенладом). 21.45
— На позачерговому з’їзді народ
них депутатів РРФСР. 23.45 — «Пі
кова дама». Художній телефільм.

гніздо». 19.45 — Парламентський
вісник Росії. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Колаж. 20.20 — Рит
мічна гімнастика. 20.50 — «В Ім’я
воскресіння». Документальний те
лефільм. 21.00 — Час. (З сурдопереиладом). 21.45 — На позачерго
вому з'їзді
народних депутатів
РРФСР. 23.45 - «Розслідування».
Художній телефільм

вівторок

середа

2 КВІТНЯ

і

квітня

▲ УТ

16.00 — Новини. 16.10 — Теле
фільм «Цирк для моїх окунів».
17.20 — «День за днем» (Кіро
воград).
17.30
На
київ**сьній
хвилі.
Інформацій
ний випуск. 18.00 — Мультфільми.
18.35 — Уроки духовності. (Кіровоград). 10.00 — Актуальна камера.
19.30 — Майстри гумору. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — Музичний фільм «Червона рута» —
квітка надії». 31.40 — Говоримо
українською. 22 00 — Все про мі
но. 23.15 — Вечірній вісник* 23.45
—
«Нічним телезал». Художній
телефільм «У лісах під Коавлвм».
З серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Район». 9.00 — «Кон
такт». Економічний огляд. 9.30 —
«Дитинство Тьоми». Художній теле
фільм. 1 І 2 серії. 12.00 - ТСН.
12.15 — Футбольний огляд. 15.00
— ТСН. 15.15 — «Продасться вед
межа шнура». Художній телефільм.
16.20 — Світ захоплених. «Під зна
ком риби». 16.35 — Музична скар
бниця. Н. Брамс. Концерт
для
скрипни з оркестром. 17.15 — Ди
тяча година. З уроном французь
кої мови. 18.15 — «Контакт». Еко
номічним огляд. 18.30 — «Мериді
ан». Міжнародні новини. 18.45 —
«Йдемо до рниму». 19.30 — «Промемад-концерт
представляє...».
19 55 — Прем'єра художнього те
лефільму «Хам». 1 серія. 21.00 —
Час. 21.45 — «Аншлаг. Аншлаг».
23.30 — «Я с песней обратно при
ду». Співає А. Днспров. 0 00 —
ТСН. 0.20 - Нічне ТБ. «Крик». Ху
дожній телефільм. 1.35 — «Мішель
Легран у Москві».
А ЦТ (II програма)
9 05 — Італійська мова. 10.05 —
«Година
долі». Документальний
фільм. 10.35. И.35 — Історія. 6 кл.
Повстання Спартана. 11.05 —Здоро
в’я. 12.05 — Прем'єра докумен
тального телефільму «На теплій
землі». 12.15 — Иа позачерговому
з'їзді народних депутатів РРФСР.
12.25 — Нонцерт фольклорних ко
лективів Москви. 12.55 — Прем’є
ра^ документального фільму «Емо
ційний порятунок». 13.15 — «Пла
нета». Міжнародна програма. 14.15
— На позачерговому з’їзді народ
них депутатів РРФСР. 14.25 —
Грас Т. Ніиоласва (фортепіано).
17.00 - Мультфільм. 17.15 - Те
лестудії міст РРФСР. (Томськ).
17.45 — «По лезу. аОо в пошуках
золотої середини». 18.15 — На по
зачерговому з’їзді народних депу
татів РРФСР. 18.25 — «З життя
дорослих і дітей». 13.45 — Колаж.

7.30 — Відеоблон «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Музичний фільм
«Концерт при свічнах». 9.20 — все
про кіно. 10.35 — Шкільний виГай. 1,0 ил. Основи інформатики
обчислювальної техніки. Допо
міжні алгоритми.
Розв’язування
задач. 11.05 —
Художній теле
фільм «Лише один поворот». 12.15
— Грас В. Федорова (фортепіано).
12.50 — Доброго вам здоров’я. ЛІ і
кування сечокам’яних
захворю
вань. 16.00 — Новини. 16.10 — Для
дітей. «Веселка». 16.35 — Говори
мо українською. 16.55 — Концерт
хорової музики. 17.20 — Фільми
— лауреати
Державної
премії
УРСР їм. Т. Г. Шевченка 1991 рому а галузі кінематографії. Доку
ментальний фільм «Відкрий себе».
18.00 — «Доброго вам здоров’я»
(Кіровоград).
18.40
—
Науново-популярний
фільм
«Лабі
ринт». 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Хто ми...». Громадськополітичний аідеотижневик. Части
на перша. 20.45 .— На добраніч,
діти! 21.05 — Концерт популярної
класичної музики. 21.25 — «Хто
ми...». Частина друга. 22.25 — Ве
чірній вісник. 22 55 —- Художній
фільм «Едгар І Кристіна». 0 20 —
«Нічний телезал». Балет на музи
ку третьої сюїти П. І. Чанмовсьиого.

А ЦТ (і програма)
6.30 — «Ранок». 9 00 — «Акту
альний репортаж». 9.20 — «Хам».
Художній телефільм. 1 серія. 10.25
— Мультфільм. 10.35 — «Анрі де
Сен-Сімон».
Документальний
фільм. 11.00 — Дитяча година. З
уроком французької мови. 12.00 —
ТСН. 12.15 — «Промеиад-нонцерт
представляє...». 15.00 — ТСН. 15.15
— «Неділя, пів на сьому». Худож
ній телефільм.
1 серія. 16.30 —•
Світ захоплених. «Увага, знімаю*.
16 45 - Мультфільм. 17.05 - «По
їзд називається «Росія». Докумен
тальний телефільм. 1 серія. 17 45
— «Музиканти про музниу». 18.30
— «Меридіан». Міжнародні новини.
18.45 — Політичні діалоги.
«У
списках не значиться». 19.15 —
«Діловий кур'єр». 19.30 — 1991 —
рік Моцарта. Концерт для скрипни
з оркестром ре мажор. 19 55 —
Прем’єра художнього телефільму
«Хам». 2 серія. 21.00 — Час. 21.45
— ВІД представляє: «Поле чудес».
22.30 — «Слово». Літературно-художня програма. 0 00 — ТСН. 0.20
— Нічне ТБ. «Снндикат-2». Худож
ній телефільм. 1 серія. 1.25 —
«Асаф Мессерер». Музичний теле
фільм.

А ЦТ (II програма)
10.35, 11.40 - Біологія. 6 кл. Від
насіння до врожаю. 10 55 — Роз
минка для ерудитів. 12.00 — Грає
ансамбль тембрових баянів. 12.15
— На позачерговому з’їзді народ
них депутатів РРФСР. 12.25 — Му
зичний телеабоиемент. 13.35 —
Турнір поетів. 14.05 — Мульт
фільм. 14.15 — На позачерговому
з’їзді народних депутатів РРФСР.
14.25 — Ритмічна гімнастика. 17.00
— «Ранкова зоря». 18.15 — На позачерговому з’їзді народних депу
татів РРФСР. 18 25 — Мультфільм.
18.35 — Кінофестиваль «Приз глядацьикх симпатій». Прем’єра до
кументального фільму «Селянське

четвер
4 квітня

народних депутатів РРФСР. 14.25
— Всі люблять цирк. 15.05 — Рит
мічна гімнастика. 17.00 — Мульт
фільм. 17.10 — «Пори рому». Кві
тень. 17.55 — «Кургани мужності»,
18.15 — На позачерговому з’їзді на
родних депутатів
РРФСР. 18.25
— Телестудії Міст РРФСР. (П’яти
горськ). 18.45 ~ Ритмічна гімнас
тика. 19.15 — «Менеджер Шмляр
та інші...». 19.45 — Парламентсь
кий вісник Росії. 20.00 — Вечірня
казна. 20.15 —
«Сонцестояння».
Співає Л. Рюміна. 21.00 — Час.
(З сурдоперенладом). 21.45 —
На
позачерговому з'їзді народним де
путатів РРФСР.

З КВІТНЯ

А УТ

понеділок

ля тривоги нашої». .20.45 — «Хто
допоможе безробітному». 21.00 —
Час. (З сурдоперенладом). 21.45 —
На позачерговому з’їзді народних
депутатів РРФСР. 23.45 — <• Мар
сель Карне, людина з кіноапара
том*. (Франція).

А УТ

7.30 — Відеоблон «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Для дітей. «Канал
«Д». 10.35 —- Шкільний екран. 11
цл. Основи інформатики і обчислю
вальної техніки. Основний алго
ритм роботи процесора. 11.05 —=•
Фільм-балет «Полум’яна- Айседо
ра». 11.40 — Шкільний екран. 10
ил. Українська література. О. Нобилянська. «Земля». 12.10 — Тво
ри композитора 0. Білаша. 16.00
—
Новини. 16.10 — Музичний
фільм «Кобза моя». 16.40 — Доку
ментальний фільм «Людина на
трибуні». 17.10 — Музичний фільм.
17.30 — На київські хвилі. Інфор
маційний випуск. 18.00 — День за
днем (Кіровоград), 18.30 — Співає
Левко Цимбала. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Депутатський
канал. 20.45
На добраніч, діти!
21.00 — И. Брамс. Квінтет фа мі
нор. 21.40 — Вперше на екрані УТ.
Художній фільм «Благородний роз
бійник Володимир Дубровський».
23.20 —• Вечірній вісник. 23.50 —
«Нічний телезал». Телефільм «Ар
тисти цирку Єрмолаєви».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло
вий кур’єр». 9.20 — «Хам». Худож
ній телефільм. 2 серія. 10.25 —
«Слово*. Літературно-художня про
грама. 12.00 — ТСН. 12.15 — «Му
зиканти про музику». 15.00 — ТСН.
15.15 — «Неділя, пів на сьому».
Художній телефільм. 2 серія. 16.25
— Концерт хору м. Асахікава
(Японія) у Москві. 17.00 — «Поїзд;
називається «Росія». Документаль
ний телефільм. 2 серія. 17.50 —
Дитяча година. З уроком англій
ської мови. 18.50 — Маленький
нонцерт. 19.00 — «Позиція». Загад
ка Уолтера Кроннайта. 19.50 —
Прем’єра художнього телефільму
«Хам». З серія. 21.00 — Час. 21.45
— «Людина і закон». Правовий ві
деоканал. 23.00 — «Світ оперного
театру». 0.00 — ТСН. 0.20 — Нічне
ТБ. «Синдинат-2». Художній теле
фільм. 2 серія. 1.25 — Співає По
сип Кобзон.

Д ЦТ (II програма)
11.05 — Мама, тато І я. 12.05 —
«Хроніка наших днів». Кіножурнал.
12.15 — На позачерговому з’їзді
народних депутатів РРФСР. 12.15
— Співає Б. Ніноласв. 13.00 —• Те
лестудії міст РРФСР. (Томськ).
13.35 — Мультфільми. 14.15
—
На позачерговому з’їзді народйих
депутатів
РРФСР.
14.25
—
«Крапну ставити рано...». Доку
ментальний телефільм. 17.00 —
Мультфільм. 17.25 — Інтерв’ю піс
ля концерту. Співає В. Анісімов.
18.15 — На позачерговому з’їзді
народних депутатів РРФСР. 18.25
— Педагогіка для всіх. 19.25 —
«Зупинись, мить». Завершення те
леконкурсу «Земля — наш спіль
ний дім». 19.55 — Колаж. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «Скарб богояолеисьиої заплави*. Докумен
тальний телефільм. З циклу «Зем-

Загублене журналістське пос
відчення № 2. видане на ім’я
Босого Олександра Георгійови
ча, вважати недійсним.

7.30 — відеоблон «Райкова мо
заїка». 9.00 — Музичний фільм
«Ніч у маю». 10.00 — «Надвечір’я».
♦Народна
артистка СРСР Вален
тина Леонтьева. Н.00 — Кімопрограма студії «Укртелефільм». 11.40
— Шкільний екран. 6 клас. Музи
ка. Камерні вокальні твори. 12.10
— Художній фільм «Благородний
розбійник Володимир Дуброесьний». 16.00 - Новини. 16.15 - Для
дітей. «Веселка». 16.45 — На до.
помогу школі.
Народознавство.
♦Дитячий фольклор». 17.10 — «Лі
тературна нарта України». Шандор
Петефі на Закарпатті. 18.00 — До
мументальмий фільм «Вони стоять
перед! мною». 18.30 — «Любителям
оперети*. 19.00 — Актуальна мамера. 19.30 — «Альфа і омега». Науново-пізнавальна програма. 20.15 —
Актуальне Інтерв’ю. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Металург» (Запо
ріжжя) — «Динамо» (Мінськ). 2
тайм. 21.50 — Молодіжна студія
«Гарт*. В перерві — Новини. 0.05
— Нічний телезал». Художній те
лефільм «Адам
одружується з
Свою».
І серія.

Д ЦТ (І програма)
5 30 _ «Ранок». 9.00 — За зве
деннями МВС. 9.20 — «Хам». Xvдожній телефільм. З серія. 10.30
— «У чеканні Мецената». Докумен
тальний фільм. 11.00 — Дитяча
година. З уроком англійської мо
ви. 12.00 - ТСН. 12.15 - «Туреч
чина
сьогодні».
Кінопрограма.
15.00 — ТСН. 15.15 — «Неділя, пів
на сьому». Художній телефільм. З
серія. 16.25 — Виступає національ
ний ансамбль танцю
Сенегалу.
16.55 — Прем’єра документально
го фільму «Євфросинія Полоцька*.
17.20 — Фільм — дітям. «Свічка
яскрава, як сонце». 18.30 — «Ме
ридіан». Міжнародні новини. 18.40
— «...До 16 І старші». 19.20 — Недипломатичні бесіди». -19.50 —
Прем’єра художнього телефільму
«Хам». 4 серія. 21.00 - Час. 21.45
— За зведеннями МВС. 22.00 —
«Зустріч друзів в КДС». Естрадна
програма. 23.30 — «Під знаком
«ПІ». У перерві - 0.30 - ТСН. 1.15
— Нічне ТБ. «Сниднкат-2». Худож
ній телефільм. З серія.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Та.
єминця плато Устюрт».
Науковопопулярний фільм. 8.35, 9-35 — За
гальна біологія. 11 клас. Біологіч
ні методи захисту рослин. 9.05 —
Іспанська мова- 1 рік навчання.
10.05 — Іспанська мова. 2 рік на
вчання. 10.35, 11.40 — Біологія, б
клас. Сільськогосподарські твари
ни. 11.00
Світ грошей Адама
СмІта. 12.05 — «Карелія. Фантазіяемспромт». Документальний фільм.
12.15 — На позачерговому з’їзді
народних депутатів РРФСР. 12.25
— Є. Шварц. «Попелюшка», фільм,
вистава
державного театру
ім.
Є. Вахтангова. 14.00 — Мультфільм.
14.15 — На позачерговому
з’їзді

Загубленнй студентський кви
ток № 628.
виданий Кірово
градським педагогічним інсти
тутом їм. О. С. Пушкіна на ім’я
Пархоменно Галини Анатоліїв
ни, вважати недійсним.

—

П’ЯТНИЦЯ

народних делутатіо РРФСР. 12.25
— «Становлення».
12.45 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю Турнестеменного
військового округу
13.05 — Мультфільм,
13.25
—
Концерт намерного хору Держте
лерадіо Вірменії. 14.15 — На по
зачерговому з’їзді народних
де
путатів РРФСР.
14.25 - «Пісня
про безкрайній простір і вільний
вітер*. 17.00 - Мультфільм. 17.25
— «Пам’ятай рідню свою». 18.15
— На позачерговому з’їзді народ
них депутатів РРФСР. 18.25
—
Футбол. Чемпіонат СРСР. ЦСКА
— «Дніпро». У перерві — 19.15
— Вечірня иазиа, 20.20 — Спорт
для всіх. 20.35 — Колаж. 20.40 Прем’єра документального фільму
«І відродиться храм на Красній
площі». 21.00 — Час. (З сурдоперенладом). 21.45 — На
позачер
говому з’їзді народних депутатів
РРФСР.

5 КВІТНЯ

субота

А

7.30 — відеоблон «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Муз. фільм. 9.35
— «Земле моя».
Екологія і
за
конодавство.
Ю.35 — Шкільним
екран. Ю клас. Фізнна. 11.05 —
Науково-популярний фільм. 16-00
— Новини. 16.15 — Звучить гі
тара. 16.45 — Альфа І омега. Науново-пізнавальна програма. 17-30
— На київській хвилі.
18.00 —
Муз. фільм. 18.30 —«День за днем»
(Кіровоград). 18.50 — Телефільм
«Там, де Ятрань» (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Рок-полігон. Випуск — 5. (Кі
ровоград). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — Концерт республі
канського центру мистецтв. 22-35
— Вечірній вісник. 23.05 — «Тра
мвай у минуле літо».
23.50 —
«Пічний телезал». Художній
те
лефільм. «Адам одружується
з
Свою». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Район», 9.00 — Мультфільм. 9.10 — «Хам», Художиій
10.15
телефільм. 4 серія.
___ .... меридіан».
__ Донумен«Прутсьний
тальннй телефільм, 10.45 — «Людина і закон». Правовий відеока
нал. 12.00 - ТСН. 12.15 - «...До
16 І старші». 15.00 — ТСН. 15.15
— «Неділя, пів на сьому». Худож
ній телефільм. 4 серія. 16.20
—
Світ захоплених. Домашній
клуб
звичайних майстрів. 16.35 — Грає
дует баяністів В.
Гайдуков і
С. Ларіоноа. 16.50 — Мама, тато
і я. 17.20 — Співає М. Хохлогорська. 17.50 — Мультфільм. 18.00
— Прогрес. Інформація. Реклама.
18.30 — «Меридіан». Міжнародні
новини.
18.45 — «Охоронна гра
мота». Історія одного музею. 19.15
Сімейний екран. «Як виправити
тата». Художній фільм. 21.00
—
Час. 21.45 — Презентація худож
нього телефільму
«Прости нас,
мачухо Росіє». 22.15 — Програма
«ВІД». У перерві - 0.00 т- ТСН.
1.30 — Нічне ТБ.
«Синдинат-2».
Художній телефільм. 4 серія. 2.35
— Театр
естради. В. Толкунова.
«Монолог жінки».

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 9.25 —
«Загадки
кам’яних лабіринтів».
Науково-популярний
фільм. 8.35,
9.45 — Природознавство. 4 клас.
«Невже це я?». 8.55 — Англійська
мооа. 1 рік навчання.
10.05 —
Англійська мова. 2 рік навчання.
10.35,11.35 —
Географія 6 клас.
Біосфера. 11.05 —
Великобрита
нія сьогодні. Передача на англій
ській мові. 12.05 — Кіножурнал.
12.15 — На позачерговому з’їзді

Загублений студентський кви
ток V? 1207.
виданий Кірово
градським машинобудівним тех
нікумом на ім'я Нагавсьного
Олександра Петровича, вважати
недійсним.

6 квітня
А УТ

7.30 — На хвилі дружби. 8.05
— Ритмічна гімнастика. 8.25 —
Звучать твори
В.-А.
Моцарта.
9.15 — Новини. 9.30 — «Тосна».
Вистава. 11.50 — Доброго
вам
здоров’я. «СНІД — чума XX століття. (Кіровоград
на Республіпанське телебачення).
12.20 —
Науково-популярний фільм. І2.*и
— Джазова музина. 13.25 — Но
вини. 13.45 — «Театр І час». 14-45
— муз. фільм. «БІЛІ крила». 15.50
— Фільми — лауреати Державної
прем!, УРСР
Т. Г.
Шевченка
1991 р. у галузі
кінематографії.
Док. фільм. 16.50 — Енран зару
біжного фільму. Худ. фільм «Ост
рів лебедів».
18.15 — «Спадщи
на». 19.00 — Антуальна камера.
19.30 — Телерадіонанал
«Право». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Реклама.
21.05 — За
ключний концерт І міжнародно
го фестивалю унраїнської духовмої музики. У перерві — «Вечір
ній вісник».
А ЦТ (І програма)
6.30 — Концерт музичного фо
льклору України. 7.00 — Мульт
фільм. 7.15 — Спорт
для всіх.
7.30 — Ритмічна гімнастки». 8.00
Ранкова розважальна програма.
8.30 — «Здоров’я». 9 00 — ТСН.
9 15 — Мультфільми. 9.45 — «Во
лодимир зорав, Ярослав
засіяв».
Документальний телефільм. 10.45
— Ранкова зірка. 11.45 — Фільм
•— дітям. «Сієс — острів пригод».
13.05 — Фотоконкурс «Земля —
наш спільний дім». 13.10 — «У
майстерні художника». С. Андрій
ка. 13.30 — Маленький концерт.
13.40 — Фільми режисера А. Шахмалієвої. «Діти як діти». 15.00 —
ТСН. 15.15 — Нове покоління ви
бирає. Телегра «Шанс». 16.30
—
Міжнародна
благодійна музична
програма «Нові імена» представ
ляє...». 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Прем’єра худож
нього телефільму «Прости
нас,
мачухо Росіє». 1 і 2 серії. 21.00 —
Час. 21.45 — «П’ять плюс». Кон
церт-лотерея. 0.45 — ТСН. 1.05 —
Нічне ТБ. «Синдикат-2». Художній
телефільм. 5 серія. 2.10 — «З ва
рягів у греки». Музична програ
ма.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Мульт
фільм. 8.35
«Сорти у стелу».
9.00 — Телепрограма «Сім'я». 10.00
— відеоканал
«Співдружність*.
13-30 — Відеоканал «Плюс оди на д-

Загублений
технічний пас
порт серії А-А № 353071 та довідку-рахунок АД № 813328. ви
дані на ім'я Іванова
Віктора
Дмитровича, вважати недійсни
ми.

цять», 17.00 — Телескоп. (Повтор
від 26 березня). 18.15 — Прем’єра
мультфільму. 18-25 — Колаж. 18.30
— Кіносврпантии. Частина 1. 19Л5
— Парламентський вісник Рос О.
20-00 — Вечірня казна. 20.15 — Ніиосерпантин. Частина 2. 21.00 —
Час. (С сурдоперенладом), 21-45 —
Кіносерлаитим. Частина 3, 23-15 —
Пасхз. Трансляція із Богоявлемсьиого патріаршого собору Москви. •

неділя
7 КВІТНЯ

А ут

<2.о5 — Сьогодні — всесоюзний
день здоров’я.
12-20 — «Живе
слово». В гостях
«Джерельця».
(Кіровоград н«
Республіканське
телебачення,
12.50 — «Теледе• бют». 13.20 - новини. 13-30 «Життя в картинах». М.Ю — Му
льтфільм «Чудеса • гуслярі». <4.30
— «Село і люди».
15.15 — *ВМ
нам писали».
16.00 — Служба
солдатська. 17.00 — Кумурік і КРозважальна передача
для
ді
тей.
18.00
— Телеслортареиа.
18.45 — Пісні В. Ярцева. 19.00 —
Антуальна намера.
19.30 — Телетурнір
«Сонячні
кларнети».
20.45 — На добраніч, діти! 21-00
— Реклама. 21.05 — Кошмць, Лі
тургія. 21.45 — Фільми-лауреати
Державної
премії УРСР
імені
Т. Г. Шевченка 1991 р. у галузі
кінематографії. Худ. фільм «Тіні
забутих предків», 23.20 — вечір
ній вісник. 23.50 — Нічний теле
зал. «Заступниця». Вистава.
А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8-15 — Ритмічна гім
настика. 8.45 — Тираж «Спортлото».
9.00 — 3 ранку раненько. 10.00 N
На службі Вітчизни. 11.00 — Ран.
мова розважальна програма. 11.30
— «Клуб мандрівників». 3.00 —
Сільська година. 14.00 —
Музич
ний
кіоск. 14.30 — Програма
«ВЕДІ». 15.00 — ТСН. 15-15 — «Сьо.
годні — Всесвітній день здоров’я».
16.30 — Недільний променад - кон
церт ЦТ-1. 18.10 — «Уолт Дісмей
представляє...». 19.00 — Недільний
кінозал, вручения Призу «Фортуна-90» за нращі телероботи року.
19-20 — «Поза законом». Художній
фільм (США). 21.00 - Час. 21-49 —
«Футбольний
огляд».
22.15 —
«Брейк ринг*. Чемпіонат клубів
«Що? Де? Коли?». 22.50 — С. Рахманімов. «всеношное бдение». Ви
конує державна Ленінградська хо.
рова капела ім. М. Глінкн. 0.05_ —
ТСН. 0.25 - Нічне ТБ. «Симдкмат-2».
Художній телефільм. 6 серія.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядну ставай! 8.20
— Кінопубліцистика союзних рес
публік. Прем’єра документально
го телефільму
«Душа його жнва...». 8 40 — Концерт вокальнохореографічного
ансамблю
«Русь». 9.25 — Об’єктив. 9.55 —
Колаж.
10.00 — Фільм—дітям.
«Мустанг - іноходець». 11.15 ’ —
Відеоканал
«Плюс одинадцять».
14.45 — Пасха у Москві. 15.45 —
Прем’єра документального теле
фільму «Осінь на Байкалі». 16.00
— Чемпіонат США з баскетболу
серед професіоналів НБА. 17.00 —
«Планета». Міжнародна програма.
18 00 — Прем’єра
документаль
ного телефільму «Культури! сто
лиці Європи». Фільм 1. «Венеція».
19.15 — Вечірня казна. 19.30
—
«Слов’янський хід». 21.00 — Час.
(З сурдоперенладом). 21.45 — Ав
торське
телебачення. 23.45 —
Кінний
спорт.
Ліверпульський
стнпльчез.

Загубилася
собака породи
кавказька вівчарка бурого ко
льору. Звертатися в клуб служ
бового собаководства (вул. Анд
ріївська. 17/77).
або по
тел.
27-05-10. Хто допоможе — че
кає винагорода.
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Серед традиційних свят, які відзначають євреї,
особливе місце займає Песах, коли згадують гір
ку долю під час рабства у Єгипті.
Під час Песаху вживають і відповідну їжу. Сьо
годні ми пропонуємо кілька рецептів дімі цього
свята.

ХАРОСЕТ

Натріть яблуко та добре перемішайте з продук
тами, які вхазан: в цьому рецепті.
1 велике яблуко, мелені горіхи — 0,5 склянки,
солодке вино — 2 столові ложки, цукор — 1 чайна
ложка, кориця — 0,5 чайні ложки.

ЯЄЧНЯ З МАЦОЮ

Збийте яйця з сіллю та цибулею. Мацу потри
майте під холодною водою, подрібнить її і перемі
шайте з яйцями. Розігрійте жир на сковорідці діа
метром 20—25 см, вилийте туди суміш і зажарте
до золотистого кольору.
2 яйця, сіль — ОД чайні ложки, терта цибуля —
2 чайні ложки, 1 лист маци, жир — для смаження
— за потребою.

ЗАВАРНЕ ТІСТО З «МАЦОВОГО» БОРОШНА

Змішайте у каструлі воду, сіль та ол’ю. Дозе*
д ть до кипіння. Зніміть із вогню каструлю, всипте
борошно, перемішайте, а потім прогрійте на маг, пе.чькому вогні, весь час помішуючи до того часу,
поки маса не почне темніти, відлипати від стінох
каструлі. Зніміть з вогню і дайте трохи захолонути
(10—15 хвилин). Добавляйте іВ тісто по одному яй
цю, добре розмішуючи після кожного. Тісто готове.
Змажте деко і викладіть на нього чайною лож
кою тісто таким чином, щоб між частинами лиши
лося багато місця. Випікайте у розігрітій духовці
на сильному вогні (близько 190эС) до золотисто-ко
ричневого кольору. Коли печиво охолоне,
можна
начинити ного варенням або Іншою солодкою начин
кою, можна просто посипати цукровою пудрою.
Вода
1 склянка, оливкова олія — 0,5 склянки,

сіль — і чайна ложка, «мацове* борошно — | снлям.
на, 4 лиця.

БІСКВІТ З «МАЦОВОГО» БОРОШНА

Просійте борошно та крохмаль. Розділіть яйця
на білки та жовтки. Розітріть жовтки з цукром,
маслом та 1 столовою ложкою лимонного соху до
лимонно-жовтого кольору. Збийте білки з сіллю, по
тім добавляйте потроху цукор, продовжуючи збива
ти, поки весь цукор не розійдеться. Викладіть жовт
ки та білки і обережно перемішуйте, доб білки не
сіли. Добавляйте невеликими порціями муку з крох
малем і знову обережно перемішуйте. Разом з
останньою порцією муки добавте терту лимонну
цедру. Змажте форму діаметром близько 25 см.
викладіть на неї тісто і печіть у попередньо ро
зігрітій духовці на середньому
вогні
(близько
180 С) хвилин 40. Остудіть та вийміть печиво
із
форми.

БІСКВІТ ГОРІХОВИЙ

Розділіть яйця. Жовтки розітріть із цукром, до
дайте горіхи та перемішайте. Потім добавте збиті
у піну білки і обережно перемішайте. В останню
чергу положіть крохмаль і знову обережно пере
мішайте. Змажте дно форми, викладіть тісто і пе
чіть при температурі 180°С близько години.
8 яєць, цукор — 1 склянка, мелені горіхи — І
склянка, картопляний крохмаль — 4 столові лож
ки.

МЕРЕНГИ

Збийте білни в піну. Продовжуючи збивати, до
бавляйте потроху цукор і збивайте до того часу,
поки весь цукор не розчиниться. Добавте ЛИМОННИК
сік. Викладіть білни чайною ложкою на змащений
лист на невеликій відстані один від одного і печіть
на слабкому вогні (140°С) близько години.
З яєчних білни, цукор — 1 склянка, лимонний
сім — 1 чайна ложка.
Підготував Г. ХАРИТОНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Пу-і

тята, 6. Довбуш. 9. Доб
рими. 11. Корчма. 12. Яни
чар. 16. Багратіон.
1«.
Строп.
19. Калач. 20.
Пестель. 21. Галаган. 25.
Ольга.
26.
Никои.
27.
Наливайко.
ЗО.
Діярій.
33.
Балада.
34. Смальта. 35. Ресора.
36. Нестор.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Су*
лима. 2. Отрок. 3. Горно.
4. Нурїнь, 5. Громада, б.
Долото. 10. Найдеш. 13.
Пастернак. 14. Норолеино.
15. Кочерга. 17. Каразин.
22. Ольвія. 23. Новелла,
24. Лобода. 28. Піонер. 29.
Дажбог. 31. Гмиря. 32.
Штреи.
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Якщо світ не врятує красу, то

навряд чи краса врятує світ.

Якщо з літературі немає начальників і підлеглих, то це ще не значить,
що в ній немає тих, хто не хоче нікого слухатись.
Кругом все добре, тільки на місцях все погано.
Як ми живемо — краще і не розповіси!
Про те, що їдять ті, хто не працює, можна пише здогадуватися.
Щоб не піти на заняття, студент піде на все.
Просто по-гюдськи вас зрозуміти можна, але ж ми перш за асе товари*
ШІ І ТІЛЬКИ ПОТІМ — люди.
Може тому не асе погано, що не все є?
Погано не те, що ми вас обманювали, а те що ви нам вірили.
І на наші зарплати можна жити, якщо жити у них.
Працювати ще краще — це значить працювати уже не так добре.
О. ПЕРЛЮК.

11.30 «Мисливці за злочинцями». Вестерн.
13.30, 17.30 «Молись про смерть». Бойовик.

15.30 «Стілет». Бойовик. Італія.
19.30 «Кам’яні Джунглі». Бойових. США.
Комед я
21.30 «Хто тебе заставляв це робити».
США.

ЧЕТВЕР, 4 КВІТНЯ

10.00 Мультфільм «Люкі-Дюкі». 1 частина. США
11.30 «Тарзан». Пригоди. США.
13.30, 17.30 «Круті заходи». Бойовик. США.
США.
15.30 «Ріж і біжи». Бойових.
"
19.30 «Чоловік з гір». Бойових. США.
21.30 «Божевільне літо». Комедія. США.

м. Кіровоград, вуя. Полтавська, 71.

НЕДІЛЯ, ЛІ БЕРЕЗНЯ

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

Мультфільми.
«Головний бій». Комедія.
17.30 «Сліпа лють». Бойових.
«Землетрус». Ф льм-хатастрофВ.
«Мелвін і жінки». Комедія.
«Дама з характером». Бойовик.

П’ЯТНИЦЯ, 5 КВІТНЯ
«Люкі-Дюкі». 2 частина.
«Уіллов». Казка. США.
«Ніно». Бойовик. США.
«Законна здобич». Бойовик. США.
«Око тигра». Бойовик.
«Роззява». Комедія. Франція.
СУБОТА, 6 КВІТНЯ
10.00 Мультфільм.
Історичний
11.30 «СІМ прекрасних гладіаторів».

10.00
11.30
13.30
15.30
19.30
21.30

ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ

10.00 Мультфільми.
11.30 «Дельта-3». Фантастика.
13.30, 17.30 «Рімо неозброєний і небезпечний». Бо*
нових. США.
15.30 «Кривавий камінь». США.
19.30 «Амстердам». Бойовик. США.
21.30 «Шанхайський сюрприз». США.

ВІВТОРОК, 2 КВІТНЯ

І0.00 Мультфільми.
ИЗО «Кактус-Джем». Вестерн. США.
13.30 17.30 «Командо». Бойовик.
15 30 «Вбийте хрещеного батька». Бойових.
19.30 «Слоун».
І
Бойових. США.
21.30 «Все у «1дро». Комед'я. США.

СЕРЕДА, 3 МВ1ТНЯ
•0 00 Мультфильма.

«Молодом иоммумяр» — «иформацмонио - публмцмомче
скмм «жеиедельимк. Учреди

тель — Кировоградский обком
ЛКСМУ (МДС).
На украинском языке.

фільм.
13.30,
15.30
19.30
21.30

17.30 «Білий привід». Бойовик.
«Дуель вертольотів». Бойовик. США.
«Слово поліцейського». Бойовик. США.
«Приватні уроки». Комедія. США.
НЕДІЛЯ, 7 КВІТНЯ
10.00 Мультфільми.
11-30 «Чорний орел». Бойовик. США.
13.30, 17.30 «Повернення 18 бронзових
бійців».

Бойовик.
15.30 «З усіх сил». Бойових. США.
19.30 «Приречена жертва». Бойових. США.
21 30 «Жорстокий білет иа Гаваї». Бойовик. США

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
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Маска в новейшем значении этого слова «есть
результат извращения и профанации древнего
священного лицедейства» — учит одна из спорад
Вячеслава Иванова. — Эта наша масна не имеет
ничего общего с той культовой лнчннои о кото
рой, например, у греков, при служении Дионису,
заключалась подлинная религиозная сущность.
Понять «масну» Распутина, вернее -— основную
его личину и основное его настроение, этой «мас
кой» обусловленное, — значит раскрыть основную
тайну его поведения, тайну самоуверенности это
го поведения и наконец, мощного гипноза, свя
занного с этим поведением для лиц, желавших ви
деть в Распутине прежде всего его «масну» и
главным образом его «маску», а не его самого,
терявшегося
за
«*масной»,
составлявшем нан
бы его «сущность».
«Видеть самого себя преображенным в своих
собственных глазах и затем поступать тан, как
будто действительно ты вошел в тело и характер
другого», в этом, — нан мудро формулировал
Фр. Ницше, — и заключается «первичный драма
тический феномен». — «Надевший маску
(наи
культовую личину), поистине отождествляется, о
собственном и мирском сознании с существом, чей
образ он себе присвоил. Танов изначальный ми
фологический смысл масни», — поясняет Вяч.
Иванов.
Этот «первичный драматический феномен», это
изначальное значение «мифологической масни» мы
можем легко обьясннть путем самовнушения ро
ли «божества», «святого» или «героя», — «маски»
гипнотически действительной затем, в начестве
«сущности», для лиц, таящих в себе предрасполо
жение к подобному гипнозу.
О том, что Распутин играл роль «святого», бо
лее того — новоявленного «Христа». — в этом мы
можем убедиться из всего описания его «жития»,
««чудес», «пророчеств», «изречений» и наконец из
его неоднократных внедрений в сознание другий^^
(например, того же Илиодора), что вот, мол, даж<^^Ж
царь и тот его уже признал Христом, и царица^Вг
тоже, и др.
В этом роли мы должны признать основную ли
чину Распутина, ту «мифологическую маску» его,
о ноторой, нан о культовой ценности огромного
религиозного значения, говорит нам Вяч. Иванов
в одной из своих спорад.
Только при предположении, что Распутин был
религиозно убежден в отождествлении себя, если
не в тождестве своем, с «святым» и даже с «Хрис
том», можем мы понять ту сбивающую с толку
свободу личного поведения, которой он почти бра.
□нровал, зная, что «святому», а тем более «богу®,
осе позволено, — «ему, нан праведнику, закон не
лежит», — говорят, например, хлысты.
Надо быть или круглым дураном, или фанатич
но верующим в себя иан в «бога», чтобы, без ма
лейшего удержу, разъезжать по ресторанам и ку
тить там «напропалую» всю ночь, посещать от
крыто салоны «монденок»
и
«демн-монденом»,
публично «дебоширить», напившись до-пьяну,
Й .
вообще позволять себе
осе то, что позволял себе
Распутин. — Шарлатан, ноиечно, так не поступал
бы, шарлатан держался бы «Тартюфом»,
«тише
воды, ниж • травы» перед сонмом взыскательных
критиков! Не надо обладать особенным умом, что.
бы понять, нан должен вести себя «святой» или
«бог», раз желаешь импонировать, прикинувшись
тем млн другим! “ «шнурный интерес» подска
жет даже пьянице хорониться келейно со своими
грешками, а не выставлять их напоказ.
Другое дело, если являешь собой «первичный
драматический феномен», т. е. отождествляешь се
бя с «богом», «мифологическую масну» ноторого^^
носишь, фанатично в него веруя! Тогда, понятно^^В
«никакие эаноны для тебя не писаны, кроме тво-^^
их личных, «божественных* и нет тебе никакого
дела до «шумного света», с его взглядами на доб.
ропорядочное поведение настоящего «святого» или
•бога*.
При таном отождествлении себя с «маской», наб
людается явление очень близко подходящее, пово
димому, и тан называемому в психологии «двойно
му сознанию», на которое еще в середине прош
лого
столетия обратил внимание Шредер фанде-Кольн. При «двойном сознании», нан известно,
имеет место «ненормальное психнчесное состоя
ние, при котором 8 одном лице слагаются два со
вершенно различных и независимых друг от другр сознания». Патологические случаи такого «двои,
кого сознания, пО наблюдению д-ра \Уеи£аП(11 на
блюдается большей частью на эпилептической и
истерической почве.
Если мы вспомним из жизни Распутина такие
случаи, нан его обморочное состояние, с сопро- вождением обильного пота вслед за «военрешень-^*
ем* Вырубовой, его ломертвение (припадок) перед
«пророчеством» Е. Джанумовой о спасении ее пле
мянницы и целым ряд случаев его болезненных
невоздержанностей, — мы будем вправе предполо
жить у знаменитого «старца» ту мстеро-элилел*
тичесную «одержимость», на почве ноторой пси
хиатрия констатирует возможность «двойного соз
нания столь блнзного сознанью, отождествляюще.
го себя с «мифологической масной».
Но здесь естественно напрашиваются два очень
важных вопроса, без разрешения которых наше
объяснение «тайны Распутина» может показаться
вдумчивому снептину произвольным утвердженнем.
— Да был ли в самом деле Распутин настолько
религиозным типом, чтоб отождествлять, о фана
тичном самовнушении, себя со своей «божеской
маскон»? А если да, то наи понять и нан связать
его еротину, его плотским разврат, его ничем не
ограниченные половые излишества, с положеньем
твердо верующего в себя святого, если не бога7
Я позволю себе ответить сначала на второй из
напрашивающихся здесь вопросов.
Возбуждение полового инстинкта, в связи с ре
лигиозной энзальтацией и вообще с молитвенный»
подвигом — общеизвестный факт, хотя еще и не
достаточно до сих пор разъясненный. — «Худо,
жественмое делание молитвы Иисусовой, — гово
рит епископ Феофан Затворник, — иного ввергает
в прелесть мечтательную, а иного, дивно сказать,
3 постоянное похотное состояние». (Собрание пи
сем святителя Феофана, М., 1901 г., т. 7. стр. в».
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